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ABSTRACT
This writing discusses the issue of nominee agreements related to ownership rights to land
and buildings for foreign citizens by lending the names of Indonesian citizens as a bridge.
This writing aims to analyze the validity of nominee agreements according to Civil Law in
Indonesia and to analyze the legal power of nominee agreements on property rights for
foreign citizens in the event of a conflict between the parties according to Indonesian Civil
Law. This research is a normative juridical research to solve problems in accordance with
the provisions of the norms that apply to the law. The primary source of legal materials used
is the Civil Code, Basic Agrarian Law Regulations. Sources of secondary legal materials are
obtained through literature review and references from journals, articles and law books. The
results show that the Nomine Agreement is one of the categories of Inominaat agreements, or
what is often referred to as an unknown agreement with a certain name, which is an
agreement that is unknown or not regulated in civil law in Indonesia.
Keywords: Nominee Agreement; Freehold Agreement; Anonymous Agreement

PENDAHULUAN
Manusia adalah makluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang
lainnya,namun hal tersebut tidak berarti setiap orang bebas melakukan kehendak yang
diinginkan ada batasan batasan norma hukum yang mengaturnya agar terjaminnya masyarakat
yang tertib dan damai.Norma tersebut mengatur hubungan antara setiap individu dengan
individu lainnya maupun kelompok.Norma tersebut bersifat mengatur dan memaksa sehingga
setiap prilaku dan tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan sendiri melainkan sesuai
dengan norma hukum yang ada.
Dalam hal ini pemerintah adalah pencipta norma hukum tersebut dengan maksud
mengatur adanya larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Begitupula terkait Hak
Kepemilikan di Indonesia pemerintah menegaskan bahwa bagi Warga Negara Asing, Badan
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Hukum Asing atau yang tidak disebutkan dalam aturan tersebut dilarang ataupun dibatasi hak
kepemilikannya di Indonesia.
Hak Milik itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”) Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.Berdasarkan Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 21 tersebut maka Hak Milik yang dimaksud
ditunjukan Bukan untuk Warga Negara Asing atau Badan Usaha Asing.Sehingga perjanjian
Nominee atau Perjanjian Pinjam Nama merupakan Perbuatan Hukum yang pada hakekatnya
adalah suatu pelanggaran atau suatu Penggelapan Hukum.
Ada dua jenis perjanjian menurut pasal 1319 KUH Perdata yaitu perjanjian yang oleh
Undang-Undang diberikan suatu nama khusus yang disebut perjanjian (Nominaat Contract)
dan perjanjian tak dikenal dengan suatu nama tertentu yang dengan kata lain perjanjian tak
bernama inominaat contract.1 Istilah (kata) Perjanjian bukan merupakan hal yang
baru,Perjanjian kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari.Hal tersebut seperti melekat erat
disetiap lini kehidupan hingga saat ini.Sehingga Perjanjian tersebut dianggap hal yang sudah
biasa terjadi.
Perlu dijelaskan bahwa Perjanjian itu sendiri bersumber dari kata dasar janji yang
artinya suatu tindakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu. Subekti dalam
bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.2Dalam KUHPerdata (pasal 1313) menjelaskan
pengertian perjanjian itu sendiri merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orng atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Peristiwa perjanjian tersebutlah yang kemudian menciptakan perikatan yang
menghubungkan antara dua orang atau lebih sehingga kemudian disebut sebagai perikatan itu
sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah
bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan.
Oleh karena itu perjanjian merupakan sumber perikatan bahkan menjadi sumber utama
yang melahirkan perikatan atau dengan kata lain perjanjian itu sendiri menerbitkan perikatan
antara dua orang atau lebih yang memuatnya.
Sehingga dari perikatan tersebut masing masing pihak saling terikat untuk memunuhi
kewajiban dan untuk memperoleh haknya.Bentuk perjanjian tersebut merupakan suatu

1
2

J.Satrio, Hukum Perjanjian , Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1992 ,hal.116.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, h.1
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rangkaian perikatan yang berisi janji janji atau kesepakatan kedua belah pihak atau
lebih.Perikatan tersebut juga selain untuk berbuat sesuatu dapat juga merupakan perikatan
untuk tidak melakukan sesuatu (KUHPerdata pasal 1234). Persetujuan seringkali disebut juga
sebagai perjanjian,hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling menyetujui untuk melakukan
sesuatu.

PEMBAHASAN
1.

Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Indonesia Dan
Warga Negara Asing
Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang jelas bahwa sistem hukum

tersebut tidak mengenal adanya konsep Nominee.Nominee itu sendiri bermula atau berawal
dari negara yang menganut sistem hukum Common Law.Konsep Nomine baru dikenal
didalam sitem hukum di Indonesia sejak derasnya arus investasi Asing sekitar tahun 1990-an
dan digunakan dalam beberapa transaksi hukum.Nomine itu sendiri diartikan secara umum
adalah perjanjian dengan meminjamkan nama warga negara Indonesia yang dilakukan oleh
warga negara Asing.
Ada pula pengertian perjanjian Nominee menurut Black’s Law Dictionary yaitu :
“One who has been Nominated or proposed for an office.One designated to act for another in
his or her place.one designated to act for anothed as his representative in a rather limited
sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation,however, other
than that of acting for another,in repsensation for another,or as the grante of another.”
Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa defenisi Nominee sebagai satu pihak
yang ditunjuk pihak lain untuk mewakili untuk dan atas nama pihak yang menunjukkan
nominee tersebut.Pihak yang menunjuk nomine sering disebut sebagai pihak beneficiary dan
pihak nominee yang melaksanakan kepentingan beneficiary harus sesuai dengan yang sudah
diperjanjikan dan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh beneficiary.3
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konsep perjanjian nominee dikenal ada 2
(dua) pihak yaitu pihak nominee yang tercatat secara hukum dan pihak beneficiary yang
merasakan keuntungan dan kemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang tercatat secara
Hukum.
3

Natalia Cristine purba, Keabsahan Perjanjian Innominat Dalam Bentuk Nomine Agreement, Depok,
Tesis Magister Fakultas Hukum UI, 2006, hal. 33
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Dari dua pihak yang dalam perjanjian nomine tersebut melahirkan dua jenis
kepemilikan seperti dalam kepemilikan tanah oleh pihak asing ataupun badan hukum asing
yang menggunakan konsep nominee,yaitu pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum
(legal owner) dan pemilik yang sebenarnya beneficiary.
Berdasarkan hukum pemilik yang sah terhadap benda tersebut merupakan legal owner,
yang jelas memiliki hak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan serta
melakukan tindakan apapun atas benda tersebut, sedangkan pihak beneficiary tidak diakui
sebagai pemilik atas benda tersebut secara hukum.
Karena jelas bahwa yang tercatat sebagai pemilik yang sah berdasarkan identitas dari
pihak legal owner dalam sertifikat tanah tersebut,sedangkan pihak beneficiary nama dan
identitas dalam bentuk apapun tidak tercatat dalam sertifikat tersebut. Dengan digunakannya
nama serta identitas dari nominee sebagai pihak yang tercatat secara hukum,maka pihak
beneficiary memberikan kompensasi dalam bentuk nominee fee.
Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nominee adalah orang yang
ditunjuk atau diangkat untuk mewakili atau mengatas namakan orang lain dalam melakukan
suatu tindakan hukum tertentu.Sehingga dapat ditarik bahwa didalam perjanjian nominee
terdapat beberapa unsur yakni Adanya perjanjian pemberian kuasa antara dua pihak,yaitu
beneficiary owner sebagai pemberi kuasa,yang didasari adanya rasa kepercayaan terhadap
nominee.Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan yang terbatas dan
Nomine bertindak seakan akan sebagai perwakilan dari beneficiary owner didepan hukum.
2.

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah

diatur dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1320. Didalam pasal tersebut dijelaskan adanya 4 syarat
Sahnya suatu perjanjian, yakni :
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
3. Adanya objek, dan
4. Adanya causa yang halal.4
Dari keempat syarat diatas,maka jelas bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat
tersebut, dalam hal membuat suatu perjanjian agar perjanjian dinyatakan sah dan berlaku.
Syarat yang pertama dan kedua dalam pasal tersebut, dinamakan sebagai syarat-syarat
4

Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.33.
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subyektif, karena mengenai pihak-pihak atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan
dua syarat yang terakhir dinamakan sebagai syarat-syarat obyektif karena mengenai
perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.5
Syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi atau akibat jika salah satu atau lebih tidak
terpenuhi.Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan,namun harus adanya permintaan dari salah satu pihak. Artinya, bahwa salah satu
pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang
disepakatinya.Selama perjanjiian itu belum dibatalkan,perjanjian tersebut masih mengikat
para pihak.Pembatalan tersebut berlaku apabila sudah ada putusan hakim dan sudah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut
batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.6 Dengan
sepakat, dimaksudkan bahwa kedua belah pihak atau kedua subyek yang mengadakan
perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata menganai hal-hal yang pokok dari
perjanjian yang diadakan tersebut. Kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara
timbal-balik.7

3.

Dasar Berlakunya Perjanjian Nominee
Prinsip dan konsep dasar yang digunakan dalam perjanjian nominee di Indonesia

merupakan kebebasan berkontrak,yang jelas prinsip tersebut diatur dalam Buku III
KUHPerdata.Pada pasal 1319 KUHPerdata terdapat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian
yang diberinama oleh undang-undang yang sering disebut nominaat contract dan perjanjian
yang tidak diberikan nama atau tidak dikenal dengan nama tertentu oleh undang-undang dan
perjanjian tersebut dinamakan inominaat contract.8
Perjanjian merupakan hal utama dan terpenting dalam penggunaan konsep Nominee
karena perjanjian nominee yang dibuat para pihak tersebut lebih menitik beratkan kepada
pihak yang ditunjuk sebagai nominee,dengan pihak yang sesungguhnya akan menikmati
kemanfaatan dari benda yang dimiliki oleh nominee,yakni beneficiary owner.
Perjanjian Nominee ini sendiri lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang
diatur dalam hukum perjanjian,sehingga perjanjian nominee dikategorikan sebagai perjanjian
5

Subekti, Op.Cit, hal.17
Salim HS, Op.Cit, hal.35 .
7
Subekti, Loc.Cit
8
J.Satrio ,op.cit, hal.116
6
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yang tidak diatur didalam undang-undang dikarenakan belum ada peraturan secara khusus
mengenai konsep nominee. Karena hal tersebut perjanjian nominee digolongkan sebagai
perjanjian yang tak bernama (inomonaat) yang muncul berdasarkan asas kebebasan
berkontrak, pacta sunt servanda, dan itikad baik dari kedua belah pihak.
Perjanjian Nominee merupakan suatu perjanjian yang dikatakan sah dan memiliki
kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya,jika ditinjau dari aspek kebebasan
untuk membuat perjanjian,kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang dibuat dan
kebebasan untuk menandatangani perjanjian tersebut.Ketiga aspek tersebut merupakan
penjabaran dan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat
(pacta sun servanda),yang diatur dalam KUHperdata Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) .
Setiap dan seluruh ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat akan
mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan karenanya
peraturan-peraturan yang ada dalam Buku III KUHPerdata merupakan pelengkap saja.9
Ketentuan yang mendasari kekuatan mengikat dan kebebasan berkontrak suatu
perjanjian diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang
membuatnya”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang atau pihak yang
membuat perjanjian dengan sah akan mengikat dan berlaku bagi mereka sebagai undangundang (pact sun servanda).Ketentuan tersebut sekaligus mengandung unsur atau aspek dari
kebebsasan berkontrak,kekuatan mengikat dan kepastian hukum.
Asas kebebasan berkontrak erat kaitannya dengan asa kekuatan mengikat dalam suatu
perjanjian menurut KUHPerdata.In casu, yang artinya bahwa pembuat undang-undang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum antara
mereka ,meliputi menetapkan causa,objek,syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan,bentuk serta
judul,melalui suatu perjanjian dan sekaligus memberikan kekuatan hukum mengikat bagi para
pihak yang membuatnya (pact sun servanda).
Namun ada juga batasan-batasan didalam asas kebebasan berkontrak yaitu batasan
terhadap keabsahan suatu perjanjian dan batasan terhadap isi perjanjian itu sendiri,dalam
artian bahwa batasan tersebut dapat dipakai sebagai dasar oleh para pihak yang membuat
perjanjian untuk mengubah dan atau melengkapi isi perjanjian.
Batasan yang menyangkut terkait keabsahan perjanjian mengandung arti bahwa suatu
perjanjian dinggap sah oleh para pihak yng membuatnya apabila dalam pembuatan perjanjian
9

Subekti, op.cit, hal.128
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tersebut telah memenuhi keempat unsur yang ditetakan oleh KUHPerdata pada Pasal 1320,
sedangkan bataan yang mengenai isi perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1339
KUHPerdata, yakni “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang secara tegas
dinyatakan didalamnya,tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan dan undang-undang.”
Maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Nominee adalah perjanjian yang lahir dan
bersumber dari asas kebebasan berkontrak dan pact sun servanda. Ketentuan-ketentuan yang
ada didalam perjanjian nominee tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan
sebagai Undang-undang.

4.

Peraturan Dasar Hak Milik
Dasar peraturan tentang pertanahan di Indonesia adalah Undang-undang Tahun 1960

Nomor 5 yaitu tentang Dasar-dasar Peraturan Pokok Agraria atau yang sering disebut sebagai
“UUPA” yang suda berlaku sejak tanggal 24 September tahun 1960. UUPA memuat
konsepsi,asas-asas dan ketentuan pokok dari hukum tanah nasional, sedangkan mengenai
pelaksanaannya diatur didalam berbagai perundang-undangan lainnya. Pada Pasal 1 ayat (1)
dan (2) UUPA menyatakan bahwa seluruh tanah yang ada pada wilayah Indonesia merupakan
milik dari rakyat Indonesia. Berdasarkan konsep ini maka kemudian hukum tanah nasional
membuat ketentuan bahwa hanya warga negara Indonesia sajalah yang dapat mempunyai dan
memiliki sepenuhnya serta menguasai tanah dengan hak milik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4)
dan Pasal 4 ayat (1) UUPA dapat disimpulkan secara yuridis bahwa yang dimaksud dengan
tanah adalah permukaan bumi yang ada didaratan dan permukaan bumi dibawah air,termasuk
air laut,yang dapat dimiliki oleh orang-orang,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan orang yang lain serta badan hukum di Indonesia.
Hak atas tanah yaitu hak atas sebagian tertentu permukaan bumi,yang terbatas
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.Sedangkan hak menguasai tanah merupakan
serangkaian wewenang,kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat
sesuatu dengan tanah sebagai hak miliknya. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa
adanya hak-hak perorangan atas tanah dalam lingkup bangsa serta memiliki sifat
individual,yang artinya tanah yang bersangkutan dapat dikuasai dan digunakan secara
perorangan dengan hak-hak yang bersifat pribadi,sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9
ayat (2) UUPA.Hak perorangan atas tanah yang langsung bersumber dari hak bangsa disebut
sebagai hak primer.
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Hak tersebut meliputi hak milik,hak guna bangunan,hak guna usaha dan hak pakai
yang diberikan oleh negara.Sedangkan hak atas tanah yang tidak bersumber dari hak bangsa
melainkan didapat dari pemegang hak primer adalah hak sekunder. Hak sekunter itu sendiri
meliputi hak guna bangunan dan hak hak yang diberikan oleh pemilik tanah,hak gadai,hak
usaha bagi hasil,hak menumpang,hak sewa dan hak lainnya.dari beberapa hak perorangan atas
tanah tersebut,satu-satunya hak yang dapat dimiliki olehh Warga Ngara Indonesia adalah Hak
Milik.
Namun dalam perkembangannya tidak hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat
memiliki tanah dan hak milik,tetapi juga terdapat Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh
pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengalihan Hak Atas Tanah
Ada beberapa hak milik yang dapat dialihkan kepada pihak lain ang diatur dalam
UUPA pada Pasal 26 khusunya pada ayat kesatu (1), yaitu Jual Beli, Penukaran, Penghibahan,
Wasiat, Adat, atau dengan perbuatan lain dan diatur sesuai dengan peraturan yang ada.
Peralihan Hak Milik diatas tidak diberlakukan kepada Warga Negara Asing dan Badan
Hukum.Peraturan yang mendasarinya adalah Pasal 26 ayat yang kedua (2) pada
UUPA.Namun adanya pengecualian pada Pasal 21 ayat yang kedua (2) yaitu bagi warga
negara indonesia yang juga mempunyai kewarganegaraan asing dapat memiliki hak milik
dengan syarat bahwa memenuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah.Atau dengan kata lain
bahwa peralihan hak milik kepada warga negara asing dan badan hukum baik badan hukum
nasional maupun asing dilarang kecuali badan Hukum yang ditetapkan menurut peraturan
pemerintah tahun 1963 No. 38 tentang Badan Hukum Yang diperbolehkan Memiliki Hak
milik Atas tanah.
Sedangkan peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya Hak Milik kepada pihakpihak yang tidak berwenang sebagai pemegang hak milik,seperti warga negara asing,pada
Pasal 21 ayat yang ketiga (3) UUPA masih diakui atau diperbolehkan dengan syarat orang
asing tersebut harus segera mengalihkannya kepada pihak yang memenuhi syarat.
Setiap peralihan,penghapusan, dan pembebanan atas hak milik kepada pihak lain yang
diatur dalam UUPA Pasal 23 harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan UUPA pada Pasal
19.Dari ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran
tanah.Hak milik sebagai hak yang bersifat kebendaan perlu didaftarkan demi suatu kepastian
hukum.
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Selain itu fungsi dari pendaftaran tanah agar memperoleh surat bukti yang lebih kuat
dan lebih luas daya pembuktiannya yaitu sertifikat dan hal tersebut merupakan kewajiban
terhadap peralihan hak atas tanah,sehingga pemegang hak atas tanah tersebut dengan mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang dimaksud agar
mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lainnya karena dibandingkan
dengan alat bukti lain,sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2c) UUPA,dikatakan bahwa
sertifikat adalah alat bukti yang kuat dan bukan berarti satu-satunya alat bukti kepemilikan
hak atas tanah. Di karenakan masalah dalam sengketa tanah termasuk dalam perkara
perdata,maka hukum acara yang dipakai termasuk hukum pembuktian (alat alat bukti) berupa
surat.Sehingga undang-undang menentukan pihak yang menuntut berkewajiban untuk
membuktikan haknya,karena hal itu untuk menjamin kepastian dipenuhinya hak dari masing
masing pihak, yang membuat perjanjian perlu membuktikan adanya suatu alat bukti dalam
setiap perjanjian yang dibuat.
Alat bukti yang dimaksud,terdapat dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu
bukti tulisan, bukti dengan adanya saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di
dalam suatu perkara perdata,bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama.Perlu
diketahui bahwa akta jual beli merupakan akta otentik sebagai bukti yang menunjukkan telah
terjadinya perbuatan hukum dalam proses jual beli sehingga terjadi peralihan hak atas tanah
dan bangunan.
Landasan dalam mengkategorikan bahwa akta jual beli merupakan akta otentik yaitu
dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa:“Suatu akta otentik adalah suatu
akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.10
Dikarenakan Akta Jal Beli ini tidak bisa dibuat sendiri begitu saja karena yang
berwenang untuk membuatnya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan
demikian maka akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT merupakan suatu akta otentik
yang mempunyai kekutan pembuktian yang sempurna baik secara formal maupun materiil.
Dengan adanya rumusan seperti diatas,maka dapat disimpulkan bahwa keistimewaan
dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya.Suatu akta otentik memiliki
pembuktian yang dinggap melekat pada akta itu sendiri,yaitu memiliki kekuatan mengikat dan
sempurna.
10

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.
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Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPA bahwa hanya warga negara Indonesia sajalah
yang dapat mempunyai hak milik.sedangkan terhadap warga negara asing jelas tidak
diperbolehkan dan badan hukum kecuali yang ditunjuk oleh pemerinah,dan hal ini diperkuat
juga oleh PP.No.38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan hukum yang diperbolehkan
memiliki hak milik atas tanah.
Perjanjian pinjam nama atau perjanjian nominee merupakan upaya penggelapan
hukum.Akibat dari adanya causa tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang,maka
perjanjian nominee tersebut batal demi hukum karena sifat objektif dalam perjanjian tidak
terpenuhi.Sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.11
Lebih lanjut menurut KUHPerdata pada Pasal 1335 dinyatakan bahwa suatu perjanjian
yang dibuat dengan causa yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Apabila dikaitkan
dengan dasar berlakunya perjanjian nominee yakni asas kebebasan berkontrak menurut
subekti, hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mengikat kedua belah pihak.
Maka perjanjian nomine tersebut batal demi hukum dikarenakan penggugat
menginginkan hak milik tersebut tetapi menggingat penggugat merupakan Warga Negara
Asing maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan didalam Undang-undang yang mengatur
subjek yang dapat memiliki

hak atas tanah dan bangunan,

hal tersebut diatur dan

dikemukakan mengacu pada Pasal 21 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa hanya warga-negara
Indonesia dapat mempunyai hak milik. Akan tetapi, dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA diberikan
pengecualian, yaitu bahwa Pemerintah dapat menetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik.
Sedangkan, warga negara asing ( WNA) hanya memiliki hak atas tanah berupa hak
pakai dan hak sewa untuk bangunan. Hak tersebut diberikan kepada WNA dengan tujuan
untuk membuka ruang bagi investasi yang pada gilirannya dapat membangun kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Suatu perjanjian nomine yang bertujuan untuk dilakukannya suatu
kerjasama namun pada akhirnya bertujuan untuk memindahkan Hak Milik secara tidak
langsung kepada Penggugat( melalui mekanisme perjanjian nomine) yang bukan merupakan
subjek hak milik yang diatur menurut peraturan yang ada di Indonesia.

PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Perjanjian Nomine merupakan salah satu kategori perjanjian Inominaat,atau yang sering
11

Subekti,,Op.cit hal.20-22.
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disebut juga sebagai perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang
merupakan perjanjian yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam hukum perdata di Indonesia.
Namun perjanjian tersebut timbul dan berkembang pada masyarakat karena suatu
kebutuhan. Berdasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdata,perjanjian nominee harus tunduk pada
ketentuan-ketentuan

umum

hukum

perjanjian

yang

termuat

dalam

buku

III

KUHPerdata,termasuk diantaranya adalah ketentuan mengenai syarat sahnya suatu
perjanjian.Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian Nomine merupakan suatu perjanjian
yang tidak sah menurut hukum perdata di Indonesia dan dianggap sebagai suatu bentuk
penyelundupan hukum karena perjanjian tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum yang ada
di Indonesia dan mengandung tujuan yang tersembunyi yaitu mensiasati keterbatasan hak
milik bagi warga negara asing dengan meminjamkan nama warga negara Indonesia untuk
mengelabui ketentuan undang-undang guna memiliki hak milik atas tanah yang ada diwilayah
Indonesia,dan jelas bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1960 yang mengatur tentang warga
negara asing tidak berhak memiiki hak atas tanah dengan hak milik,namun perjanjian nomine
inilah yang menjadi tameng guna mensiasati agar tidak melanggar ketentuan undang-undang
dengan meminjamkan nama warga negara Indonesia sebagai upaya untuk mendapatkan hak
milik atas tanah di Indonesia.
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REVITALISASI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA
Woro Winandi1 dan Endah Lestari Dwirokhmeiti2
Universitas Narotama Surabaya
woro.winandi@narotama.ac.id; endah.lestari61@yahoo.co.id

ABSTRACT
Women are discriminated by men since long time ago. It is happened because
women are socially constructed as soft, passive and dependent creature. In other
words women are depicted as feminine, obey, non-aggressive and proper
according to gender point of view. Women based on social expectation should be
nice and good therefore social controls toward women are strict compared to
men. The condition mentioned above depicts that the rights of women are limited
by the ideology of patriarchy. Moreover, implementation of patriarchy concept
within family and society need to be critiqued to achieve equality among men and
women. Women become main target in social conflict cases such as abuse,
violence and violation of sex. In the domestic environment, women are also
subjected to violence which is known as domestic violence. Moreover, domestic
violence is justified by society as form of hidden gender bias since the society view
domestic violence as private matters therefore it is hard to be touched by the
constitution and it is not included as the violation of human rights.
Keywords: Violation against Women, gender equality, human rights

PENDAHULUAN
Sejak lama pola-pola sosialisasi di lingkungan masyarakat berbeda antara
perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sosialnya.
Anak perempuan disosialisasikan menjadi perempuan yang lemah lembut, pasif
dan dependen. Dengan kata lain, perempuan berperilaku feminim, patuh, tidak
agresif dan apa yang pantas menurut gender. Model perempuan yang diinginkan
1
2

Woro Winandi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Endah Lestari Dwirokhmeiti, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
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harus sesuai dengan social ex pestation (harapan masyarakat), yakni nice girl,
good women, dan kontrol sosial pun dilakukan lebih ketat terhadap perempuan
ketimbang laki-laki3.
Negara mempunyai kesadaran bahwa institusi keluarga menjadi inti dan
memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan dalam sistem
ketatanegaraan, sedangkan agama, dalam hal ini terutama agama Islam sebagai
sebuah institusi yang memiliki kepentingan signifikan atas keluarga, keluarga
dianggap sebagai kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam
mensosialisasikan nilai-nilai agama terhadap para anggota keluarganya.
Sementara bagi perempuan yang dikungkung oleh ideologi patriarkhi, konsep
keluaga perlu terus dikritisi guna mencapai kesetaraan hubungan antara laki-laki
dan perempuan.
Banyak kasus di dalam konflik sosial, perempuan selalu menjadi korban
yang paling memprihatinkan, baik dalam bentuk pelecehan, kekerasan maupun
perkosaan. Dalam kehidupan domestik, perempuan juga tidak terlepas dari
berbagi bentuk kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) yang dalam
banyak hal malah dikukuhkan oleh kesadaran yang bias gender. Ironisnya,
kekerasan domestik dianggap sebagai urusan ”privat” atau urusan rumah tangga,
sehingga membuat masalah tersebut sulit disentuh oleh hukum bahkan tidak
dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)4.
Memahami tindak kekerasan yang sering dilakukan laki-laki terhadap
perempuan berdasarkan pendekatan berperspektif hak asasi manusia menjadi
sangat penting dan relevan, walaupun penjelasan tersebut akan sulit diterima
karena nilai-nilai sosial budaya patriarkhi. Justifikasi yang menyudutkan dan
menyalahkan korban (perempuan) terus saja digulirkan. Ideologi patriarkhi
melestarikan wujud kekuasaan dan dominasi laki-laki yang terealisasi dalam
berbagai tatanan sosial termasuk dalam keluarga. Ideologi patriarkhi mencirikan
3

Romany Sihite. Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan. Penerbit Raja Gravindo
persada. Jakarta, 2007, hal. 6
4
Nur Said, Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia, Penerbit Pilar
Religia, Yoguakarta, 2005, hal. xiii
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bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga pencari nafkah (bread winner)
yang terlihat dalam pekerjaan produktif diluar rumah maupun sebagai penerus
keturunan5.
Fokus HAM bukan semata-mata instrumen HAM internasional, namun
bekerja pada wilayah yang lebih luas untuk keadilan sosial dunia, seperti
mengupayakan perdamaian, menghapuskan ketidakadilan yang menjelma lewat
kemiskinan, neoliberalisme, fundamentalisme, terorisme dan sebagainya.
Penegakan HAM dengan demikian menjadi salah satu syarat untuk
mencapai tatanan baru masyarakat dunia (laki-laki dan perempuan) yang
berdaulat, adil dan sejahtera. Suatu masyarakat baru, tanpa penindasan, tanpa
hegemoni, tanpa dominasi, tanpa kekerasan masyarakat feminisme6.
Convention on the Elimination of all Forms of Diskrimination Againts
Womens (CEDAW) atau yang dikenal dengan konvensi penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan7. CEDAW mempromosikan persamaan
substantif (substantive) sebagai lawan dari konsep kesamaan (sameness) dan
protectionis. Sameness artinya perempuan dan laki-laki adalah sama, dan oleh
karenanya perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki berdasarkan
standar laki-laki. Akan tetapi, dengan memakai pendekatan ini kebutuhan strategis
perempuan terabaikan dan ditolak. Protectionis artinya perempuan tidak diberi
kesempatan dengan pertimbangan untuk”kepentingan terbaik” perempuan, karena
kondisi perempuan yang lemah dan bukan dalam lingkungan sosial budaya yang
mengancam. Prinsip persamaan substantif artinya mengakui bahwa perempuan
berada pada posisi yang tidak setara, oleh karena itu harus diperlakukan secara
berbeda dalam rangka memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara. Prinsip
ini memastikan kesetaraan dalam kesempatan akses dan manfaat, serta hasil yang
dicapai (equally of opertunity, equality acces, equality of result)8.
5

Romany Sihite, Op. Cit., hal. 231
R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana. Pergulatan Feminisme dan HAM. Penerbit
Institut Perempuan. Bandung. 2007. hal. 130
7
Nur Said , Op. Cit., hal. 77
8
R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, Op Cit., hal. 17.
6
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Persamaan di depan hukum dan kebijakan yang netral tidak mencukupi
karena perempuan dan laki-laki tidaklah sama. Hal ini tentunya berkaitan dalam
hal perbedaan (diference), kesengajaan (dispariti) dan ketidakberuntungan
(disadvantage). Sementara perempuan dan laki-laki tidak dapat diperlakukan
sama karena kebijakan yang menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan
berdasarkan pemikiran bahwa perempuan berbeda dari laki-laki berarti
menghalangi perempuan dalam memperoleh keadilan. Convention on the
Elimination of all Form of discrimination Againts Womens (CEDAW)
mengatakan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari
konstruksi sosial, oleh karena itu tindakan pro aktif harus dilakukan untuk
menghapuskannya.
Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengakui adanya
kelompok-kelompok perempuan yang rentan dengan kekerasan. Pengakuan ini
dicantumkan dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang
berbunyi sebagai berikut ”Menimbang, bahwa beberapa kelompok perempuan,
seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat
adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup
dipedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam
lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan
cacat, perempuan lanjut usia, perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah
kelompok yang rentan kekerasan”9 dari permasalahan sebagaimana telah
diuraikan diatas, pembahasan pada jurnal ini berfokus pada apa penyebab
terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Dan bagaimana upaya penghapusan
kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hak asasi manusia?

PEMBAHASAN
1. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan
Istilah ”Kekerasan” merupakan terjemahan dari violence. Violence
berkaitan erat dengan gabungan kara latin ”vis” (daya, kekuatan) dan ”latus”
9

Ibid., hal 28.
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(yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.
Dalam kamus umum bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan
diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan
“paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan
kata “memperkosa” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi;
memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan
berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.10
Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau
sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah
orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan) dengan sarana
kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk
menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.11 Kekerasan dilakukan oleh
seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda, biasanya perempuan lebih banyak
menjadi korban daripada menjadi pelaku.
Kekerasan terhadap perempuan dimaknai oleh Alison Jaggar dan Paula
Rothenberg menyatakan sebagai berikut: 12
1.

Perempuan secara, historis merupakan kelompok teropresi yang
pertama.
2. Opresi terhadap perempuan paling menyebar dan ada di dalamnya
hampir setiap masyarakat yang diketahui.
3. Opresi terhadap perempuan merupakan opresi yang terdalam, yang
berarti bahwa opresi ini merupakan bentuk opresi yang paling sulit
dihapuskan dan tidak dapat dihilangkan dengan perubahan social yang
lain misalnya dengan penghapusan masyarakat kelas.
4. Opresi terhadap perempuan menyebabkan penderitaan yang paling
buruk bagi korbanya, baik secara kualitatif, maupun kuantitatif,
meskipun penderitaan yang ditimbulkan muncul dengan tidak disadari
karena adanya prasangka seksis baik dari pihak opresor maupun dari
pihak korban.

10

I. Marsana Windhu, Kekuasan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Penerbit
Kanisius, Yogyakarta, 1992 hal. 62-63.
11
Mufidah, Umi Sumbulah, M. Mahpur et al. Haruskah Perempuan dan Anak
Dikorbankan, Penerbit Pilar Media, Malang, 2006, hal. 2.
12
Alison Jaggar dan Paula Rothenberg Alison Jaggar dan Paula Rothenberg dalam
Romany Sihite, Op Cit, hal. 182-183.
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5. Opresi terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk
memahami bentuk opresi yang lain.
Definisi kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Deklarasi
penghapusan terhadap perempuan di Naerobi tahun 1985 Pasal 1, yang dimaksud
kekerasan terhadap perempuan adalah ”segala tindakan berdasarkan jenis kelamin
yang berakibat kesengsaraan atau penderitan perempuan secara fisik, seksual, dan
psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu berupa pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenag-wenang, baik terjadi di depan umum
maupun dalam kehidupan pribadi”.
Definisi

kedua

berdasarkan

dokumen

Rencana

Aksi

Nasional

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) bahwa ”Kekerasan
terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat,
meniadakan kenikmatan dan pegabaian terhadap hak asasi perempuan atas dasar
gender”.
Terjadinya

tindakan

kekerasan

secara

sewenang-wenang

tersebut

mengakibatkan kerugian dan penderitaan pada perempuan disepanjang hidupnya
baik secara fisik seksual atau psikis, termasuk ancaman tersebut adalah paksaan
atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan
keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
Secara sederhana faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan
terhadap istri atau perempuan dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor
eksternal dan faktor internal.
1) Faktor Eksternal
Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri atau
perempuan

berkaitan

dengan

hubungan

kekuasaan

suami-istri

dan

diskriminasi gender dikalangan mayarakat. Kekuasaan merupakan kata
serapan dari kata potere bermakna ”saya dapat”, yang secara esensi berarti
menguasai.13Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua era yaitu
Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau
13

Fathul Djannah, Rustam, Nuraisah et al. Kekerasan Terhadap Istri, Penerbit LKiS ,
Yogyakarta, 2002 hal. 16.
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pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti ketegangan,
konflik, dan penganiayaan. Sementara itu, Safilios Rothschild mengatakan,
struktur kekuasaan keluarga berada dalam 3 komponen:
a) Individu yang memiliki otoritas, yaitu orang yang diberikan hak
legitimasi memutuskan menurut budaya dan norma sosial.
b) Individu pembuat keputusan.
c) Individu yang mampu menunjukan pengaruh dan kekuasaan.
Kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki
kekuasaan dan menjadi kepala keluarga. Artinya suamilah yang
memiliki otoritas, pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh
terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.
Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam
perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dan terdapat norma-norma di
dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh kepada suami. Perbedaan
peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat
diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan
terkadang sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian
diyakini sebagai ketentuan tuhan atau agama yang tidak dapat diubah. Hak
istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini
menempatkan laki-laki sebagai seorang yang mempunyai kuasa yang lebih
tinggi dari pada perempuan. Kenyataan ini akhirnya melahirkan ”diskriminasi
gender” atau ketidakadilan gender.
2) Faktor Internal
Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah
kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R.
Langley Ricard D. dan

Levy C Menyatakan bahwa kekerasan laki-laki

terhadap perempuan dikarenakan: sakit mental, pecandu alkohol dan obat
bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi,
penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahan situasi dan
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kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola
kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).14
Dari kedua faktor di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
terdapat sedikitnya enam (6) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan
terhadap perempuan antara lain:
a) Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara
dalam masyarakat;
b) Masyarakat masih mendidik anak laki-lakinya dengan didikan yang
bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan
keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat dan berani serta tidak
toleran;
c) Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung
kepada laki-laki atau suami khususnya secara ekonomi;
d) Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang
dianggap harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat
suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial;
e) Pemahaman

yang

keliru

terhadap

ajaran

agama

tentang

penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan
tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
f) Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan
tidak benar.

Kekerasan yang dialami perempuan dalam penelitian ini adalah kekerasan
fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.15
1) Kekerasan Fisik
Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dalam
penelitian ini antara lain: dipukul, dilempar dengan piring, dijambak
rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil. Bentuk-bentuk kekerasan ini
14
15

R. Langley Ricard D. dan Levy C dalam Ibid, hal. 20.
Fathul Djannah, Rustam, Nur Aisah, et al, Op Cit, hal. 31.
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memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda pada setiap subjek penelitian,
misalnya: pada sebagian perempuan, pemukulan sampai meninggalkan bekas
yang tampak, seperti luka memar di tubuh korban, bahkan sampai
menyebabkan perempuan menjadi kurang pendengarannya, namun pada
subjek penelitian yang lain tidak berbekas.
2) Kekerasan Psikologis
Kekerasan psikologis yang dialami perempuan memang tidak
menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis
dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati perempuan
kepada laki-laki. Sebagian korban kekerasan psikologis justru lebih sulit
diatasi dari pada kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang dialami
perempuan adalah dalam bentuk caci-maki, kata-kata kasar, ancaman,
pengabaian, penolakan, dan tuduhan.
3) Kekerasan Ekonomi
Tidak diragukan bahwa seorang perempuan atau istri yang bekerja
dengan menghasilkan uang dapat menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi,
kenyataan ini bukan malah menyadarkan suami untuk menghargai istri,
keadaan istri yang bekerja, dimanfaatkan oleh suami untuk melakukan
kekerasan ekonomi terhadap istrinya. Sebagian suami tidak mau memberikan
gajinya karena suami tahu bahwa istrinya berpenghasilan.
Jenis kekerasan ekonomi yang dialami oleh perempuan (istri) adalah
suami tidak jujur atau tidak adil (menyembunyikan sebagian gajinya namun
menuntut pelayanan yang lebih baik), mengambil harta istri (tanah atau
uang), tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh
penghasilan lebih banyak, dan tidak membenarkan istri meningkatkan
kariernya.
4) Kekerasan seksual
Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan
dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh
kenikmatan, keturunan, dan kepuasan seksual. Bila dicermati, perbedaan atau
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pembagian gender telah melahirkan stereotip yang oleh masyarakat dianggap
kodrat kultural, yang pada proses selanjutnya justru menempatkan perempuan
pada posisi subordinat. terjadi kekerasan dan penyiksaan (violence)
terhadapnya secara fisik maupun psikis.
Mansyur Fakih, berangkat dari analisis gender menyebutkan ada tiga
(3) bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain:
a. Kekerasan terhadap pribadi ( personal violence ).
Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan menderita dan menjadi
korban kekerasan fisik dan mental. Penderitaan ini pada
umumnya sulit diungkap lantaran tidak terdokumentasi secara
baik dan resmi. Kekerasan yang paling parah adalah
pemerkosaan, termasuk di dalamnya adalah pemerkosaan dalam
perkawinan (marital rape). Pemerkosaan ini terjadi ketika
seseorang memaksa untuk peroleh pelayanan seksual tanpa
kerelaan pasangan.
b. Kekerasan dalam rumah tangga ( domestic violence ). Masyarakat
pun cenderung lebih menyalahkan korbanya. Termasuk dalam
kekerasan jenis ini adalah pemukulan dan yang sejenisnya
terhadap anggota keluarga (istri dan anak-anak), diskriminasi
terhadap anak perempuan dalam hal memperoleh pendidikan dan
kesehatan, penerapan standart ganda terhadap anak laki-laki dan
perempuan, kawin paksa, dan sub ordinasi dalam segenap proses
pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.
c. Kekerasan publik dan negara ( public and state violence ).
Kekerasan terhadap perempuan di luar rumah tangga maupun di
masyarakat umumnya berupa sanksi sosial dan kultural serta
diskriminasi. Termasuk dalam kekerasan ini adalah pemaksaan
sterilisasi dalam program keluarga berencana, pelacuran dan
pornografi.16
Di samping itu, ada juga kekerasan terhadap perempuan yang
mengerikan yaitu Perdagangan perempuan dan anak, Perdagangan manusia
(tracficking in person) telah banyak terjadi di Indonesia terutama untuk
kaum-kaum perempuan, direkrut, dipindahkan, ditampung, dan ditipu dengan
janji-janji palsu, akhirnya dilacurkan, terlilit hutang, dan mengalami kesulitan
sebagai akibat dari konteks sosial politik yang meminggirkan perempuan.
16

Milda Marlia, Marital Rape, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007 hal. 16-17.

625

EISSN 2460-0105

:: HUKUM BISNIS ::
Universitas Narotama Surabaya
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2021

Banyak perempuan dan anak perempuan yang bersedia menjadi TKW
dengan memalsukan identitas berupa nama dan umur, yang tindakan tersebut
didukung oleh aparat desa. Padahal Indonesia telah menandatangani protokol
Palermo tanggal 12 Desember tahun 2000 yang kemudian menjadi Kepres
No. 88 Tahun 2002, tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan
(trcficking).
Dasar-dasar hukum yang dapat menjerat pelaku perdagangan
perempuan dan anak antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297.
2. Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.
3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.
4. Undang-undang RI No. 7 Tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan17.
Melihat hal-hal di atas seyogyanya pemberantasan tindak pidana perdagangan
orang harus memperhatikan semangat protokol Palermo yang menyentuh
substansi kultur dan struktur hukum, serta kenetralan dan objektivitasnya.
Dampak kekerasan dapat dikatagorikan menjadi empat (4) macam antara lain
dampak fisik, dampak psikis, dampak seksual, dan dampak ekonomis.

2.

Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia
a. Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
Ada dua penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain:
1) Mengenai

korban

kekerasan

pada

tingkat

individual

diperlukan

pemahaman bahwa korban kekerasan tidak selalu berarti korban langsung
mendapatkan kekerasan dari pelaku, tetapi juga bisa berupa pengalaman
17

Edo Tjiptadi Pandi, Kekerasan dan Perdagangan Perempuan, hal 4.5 (Tanpa Tahun

Penelitian).
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hidup dengan peristiwa kekerasan. Dampak yang ditimbulkan kekerasan
sangat bervariasi dan juga tergantung kapan kekerasan itu terjadi, oleh
sebab itu membutuhkan suatu terapi dan pengarahan yang sangat intensif
juga logikanya sama sekali tidak jalan, kemudian emosinya inapproriate
(tidak sesuai).
2) Jika tinjauannya personal, maka lingkungan terdekatnya yang harus
membantu korban. Kemudian sistem dengan segala pranata
sosialnya harus berperan menangani korban, termasuk yang berkaitan
dengan aparatur negara. Jika lingkungan terdekatnya dan lingkungan yang
lebih luas lagi tidak mendukung tindakan kekerasan, maka korban akan
semakin yakin bahwa kekerasan bukanlah tindakan yang benar. Disini
dibutuhkan sinergi antar aparatur negara seperti kepolisian, jaksa atau
hakim, serta juga sinergi antar deprtemen terkait seperti departemen
kesehatan, departemen kehakiman dan hak asasi manusia, dan Komunitas
Pemberdayaan Perempuan ( KPP ).

b. Peran Pemerintah Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap
Perempuan
Maraknya kekerasan terhadap perempuan membutuhkan campur tangan
dari Pemerintah, khususnya untuk melindungi warganya, karena
perempuan termasuk golongan yang rentan mengalami kekerasan. Guna
kepentingan perlindungan hukum terhadap perempuan, Pemerintah Negara
Republik Indonesia berkewajiban melindungi dan menjamin warga
negaranya agar terbebas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia,
sebagaimana telah tertulis dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 7 sebagai
berikut:
1) Setiap orang berhak berhak menggunakan semua upaya hukum
nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi
manusia yang dijamin oleh hukum indonesia dan hukum internasional
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mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik
Indonesia
2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik
Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum
nasional.

Dalam UU RI No 39 Tahun 1999 Pasal 8 dinyatakan bahwa:
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
menjadi tanggung jawab pemerintah. Langkah-langkah yang harus dilakukan
pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam
perspektif HAM adalah:
1. Memberikan banyak ilustrasi dan rambu-rambu agar manusia tidak lagi
memperlakukan perempuan sebagai komoditas (barang dagangan) contoh:
dilacurkan untuk mengambil keuntungan.
2. Mencoba mengingat kepada masyarakat umum bahwa tindakan dengan
memperlakukan perempuan hanya menjadi bumerang bagi rusaknya
rumah tangga atau keluarga dan bertindak sebaliknya, yang berarti
memperlakukan perempuan secara adil merupakan salah satu cita-cita
bangsa.
3. Menyarankan kepada masyarakat untuk membentuk sebuah keluarga yang
harmonis, menghargai hak-hak perempuan dan mengakui kesamaan
perlakuan terhadap semua manusia tanpa pembeda jenis kelamin.
4. Melakukan beberapa tindakan yang lazim dilakukan seperti:
a. Tindakan Preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan supaya
tidak terjadi kekerasan. Contoh:
1) Untuk mencegah terjadinya kekerasan.
2) Melalui kegiatan sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap
perempuan.
3) Melalui

kelompok-kelompok

perempuan,

organisasi

perempuan, LSM, media, atau secara individu melakukan
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upaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak
menjadi korban kekerasan.
b. Tindakan Edukatif adalah tindakan yang bersifat mendidik atau yang
berkenaan dengan pendidikan atau pembelajaran terhadap korban
kekerasan. Contoh:
1) Melalui kegiatan yang memberikan pendidikan anti kekerasan
dan khususnya yang berbasis gender sejak dini untuk merubah
persepsi terhadap kekerasan.
2) Pembelajaran etika atau moral.
c. Tindakan Kuratif adalah tindakan yang bersifat memberikan
pertolongan atau penyembuhan terhadap korban kekerasan. Contoh:
1) Dengan memberikan bantuan apabila ada kasus lembaga atau
individu

untuk

memudahkan

korban

mendapatkan

perlindungan.
2) Memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh
layanan pendampingan oleh pihak-pihak terkait.
d. Tindakan Rehabilitatif adalah tindakan pemulihan terhadap korban
kekerasan pada keadaan semula. Contoh:
1) Membantu pemulihan mental.
2) Penguatan ekonomi dan
3) Mendorong timbulnya proses bersosialisasi dengan lingkungan
pasca krisis.

c. Upaya Penegakan Hukum
Salah satu komponen penting dalam upaya membantu korban kekerasan
terhadap perempuan adalah bantuan hukum. Bantuan hukum sangat dibutuhkan
mengingat sampai sekarang hukum di Indonesia belum memenuhi rasa
keadilan para korban kekerasan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan
hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai
budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan
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menciptakan produk hukum baru dengan menghadapi kepentingan masyarakat
mulai nyata.
Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan (Convertion on the Elimination of all form of
Discrimination Against Women atau CEDAW, 1979) Indonesia telah
meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1984 Pasal 2 yang
menyatakan bahwa negara sebagai peserta konvensi yang mengutuk
diskriminasi terhadap perempuan dari segala bentuk. Untuk melaksanakan
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, negara harus melakukan
berbagai upaya sebagaimana ditegaskan dalam konvensi ini pada Pasal 2 antara
lain:
1. Menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas
dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui
pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah
lainnya, serta perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap
setiap tindakan diskriminasi.
2. Tidak melakukan praktek diskriminasi terhadap perempuan dan
menjamis bahwa pejabat pemerintah dan lembaga negara akan
bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.
3. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif
terhadap perempuan18.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan CEDAW
menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap
tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan
atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologis, atau seksual termasuk
ancaman tindakan tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

18

Romany Sihite, Op Cit, h. 131-132.

630

:: HUKUM BISNIS ::

EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2021

sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan
pribadi.
Persoalan pokok dan mendasar tidak tuntasnya berbagai perkara
kriminal adalah lemahnya penegakan supremasi hukum di negara ini.
Criminal Justice system yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan,
sampai saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan kebijakan, kinerja, serta
respons dilapangan, baik terhadap korban maupun pelaku.
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Hukum positif Indonesia seperti KUHP dan perangkat hukum
lainnya masih sebatas mampu menjerat sejumlah kejahatan berbasis
gender. Substansi KUHP dan rumusan pasal-pasalnya belum mengusung
konsep keberpihakan terhadap perempuan dan tata peradilan pidananya
belum menjamin rasa keadilan, contoh: dalam pasal 287 KUHP
disebutkan bahwa menyetubuhi perempuan diluar perkawinan dan korban
belum mencapai umur 15 Tahun, ini terjadi terhadap perempuan,
dikatagorikan sebagai pencabulan dengan sanksi 9 tahun.
Pasal-pasal yang menjelaskan masalah penganiayaan dalam KUHP
sebagai berikut: Pasal 351 (1) berbunyi penganiayaan dipidana penjara
paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Pasal 351 (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 351 (3) Jika
mengakibatkan mati, dikenakan penjara paling lama 5 tahun.
Kehadiran KUHP diharapkan dapat membuktikan bahwa hukum
sangat peduli dengan kepentingan perempuan dan hukum bukanlah
cerminan kepentingan kelompok penguasa yang notabennya masih
didominasi oleh laki-laki.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini belum
mendapatkan legitimasi melalui kekuatan hukum, mulai tahun 2004
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pemerintah menetapkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undangundang ini paling tidak telah memberikan hak-hak dan perlindungan
terhadap korban dengan berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan yang
terjadi dalam rumah tangga. Bila ditelusuri dengan seksama, Undangundang PKDRT memuat sejumlah hal penting, yakni:
a. Mengatur secara jelas berbagai pendifisian bentuk kekerasan,
pengertian rumah tangga dan lain-lain.
b. Pengaturan berbagai tindak kekerasan atau kejahatan yang termasuk
dalam lingkup rumah tangga.
c. Mengatur sanksi yang dikenakan pada pelaku kekerasan dan
kejahatan dalam rumah tangga, dan
d. Mengatur hak-hak korban19.
Sesuai dalam Pasal 1 UU PKDRT menyatakan: kekerasan dalam
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Pasal 2 UU PKDRT menyatakan: Lingkup rumah tangga dalam
undang-undang ini meliputi:
a. Suami, istri, dan anak.
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, karena
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan
perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
c. Pembantu rumah tangga.

19

Romany Sihite, Op Cit, h. 143-144.
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Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa larangan kekerasan dalam
rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran
rumah tangga. Pasal 10 UU PKDRT menyatakan tentang hak-hak korban,
korban berhak mendapatkan:
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan.
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan
korban.
Disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini diharapkan dapat menjadi
payung perlindungan hukum bagi anggota rumah tangga khususnya
perempuan dari segala tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dan
akan semakin memenuhi rasa keadilan dan keamanan bagi para korban.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Ditetapkannya Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia
(DUHAM) atau Universal Deklaration of Human Rights pada tahun 1948,
di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yakni
menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Deklarasi umum
HAM Pasal 1 menjelaskan: semua orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan
hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat
persaudaraan.
Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi: Negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai
hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia
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yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakan dari peringatan martabat
kemanusiaan, kesejahteraan kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.
Menurut Romany Sihite menjelaskan Pasal 2 yakni: setiap orang
berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini
dengan tak ada pengecualian apapun seperti: kebebasan ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain asal usul kebangsaan
atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lainnya20.
Indonesia sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka dan
berdaulat, melalui mukadimah UUD 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sehingga penjajahan diatas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan. Meskipun menunggu cukup lama Indonesia telah membuktikan
komitmennya untuk menegakan HAM disemua sektor kehidupan dengan
dikeluarkannya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 3 secara
tegas menyebutkan sebagai berikut:
a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia
yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat
persaudaraan.
b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepatian hukum dalam
semangat di depan hukum.
c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan
kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

20

Ibid, h. 171-172.
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PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1) Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh
berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap
perempuan yaituFaktor Ekternal; Penyebab faktor eksternal timbulnya
tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) berkaitan dengan hubungan
kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat.
Dan Faktor Internal; Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap
perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku
tindak kekerasan.
2) Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hak
asasi manusia dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mereformasi undangundang dan menciptakan produk hukum baru, serta

memberdayakan

semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi
perempuan yang berpotensi menjadi korban kekerasan.

2.

Saran
Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan simpulan yang telah dipaparkan
di atas, maka dikemukakan saran Perlu ditanamkan kesadaran tentang
kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan melalui pendidikan paling
dasar yang dimulai dari dalam keluarga. Dan hendaknya reformasi peraturan
perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi penghapusan
kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hak asasi manusia dilakukan
dengan memperhatikan sisi pemberdayaan semua elemen masyarakat agar
lebih tercipta perlindungan terhadap perempuan yang rentan menjadi korban
kekerasan.

635

EISSN 2460-0105

:: HUKUM BISNIS ::
Universitas Narotama Surabaya
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA
Abdul kadir Muhammad. ”Hukum dan Penelitian Hukum”. Penerbit Citra Aditya
Bakti, Bandung 2004.
Fathul Djannah, Rustam, Nuraisah et al. ”Kekerasan Terhadap Istri”, Penerbit
LkiS Pelangi Aksara,Yogyakarta 2003.
I. Marsana Windhu, “Kekuasan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung”, Penerbit
Kanisius, Yogyakarta 1992.
Milda Marlina, “Marital Rape”, Penerbit Pustaka Pesantren”, Yogyakarta 2007.
Mufidah, Umi Sumbulah, M. Mahpur et al “Haruskah Perempuan dan Anak
Dikorbankan”. Penerbit Pilar Media, Malang 2006.
Nur Said. “Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM Di Indonesia”,
Penerbit Pilar Religia, Yogyakarta 2005.
Rizki Maulana dan Putri Amelia, “Kamus Pintar Bahasa Indonesia”, Penerbit
Lima Bintang, Surabaya.
Sagala, R. Valentina dan Rozana Ellin, “Pergulatan Feminisme dan HAM”,
Penerbit Institut Perempuan. Bandung 2007.
Sihite, Romany. “Perempuan, Kesetaraan,
Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Keadilan”.

Penerbit

Raja

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948
Convention on the Elimination of all Form of discrimination Againts Womens
CEDAW
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
636

EISSN 2460-0105

:: HUKUM BISNIS ::
Universitas Narotama Surabaya
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2021

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN
DILUAR TITIK KOORDINAT IJIN OPERASI PRODUKSI
Djainudin Wijaya
Universitas Narotama Surabaya
djainudinw@gmail.com

ABSTRACT
According to the discussion topic of illegal mining outside the coordinate point of the
production operation licence, thus the aim of this study is to find out the meaning of
corporate criminal liability in the laws and regulations in Indonesia. This study uses a
normative juridical method with statute approach, case approach, and comparative
approach as research method. The primary, secondary, and tertiary of legal materials
obtained will be analyzed using teleological or sociological interpretation techniques
which is interpretations that consider the meaning of the law determined based on social
objectives. The results of this study indicates that the regulation of criminal liability for
the management of mining companies in the Mining Law does not explicitly explain the
sanctions imposed for both corporations and management of mining company. Though a
person (company management) does not commit a criminal act himself and presumed
inncocent, they can be held accountable for them. Beside, the management or director,
even they do not commit the crime they must be responsible as a corporation. If there are
Management acts, it means management and corporations are liability for the actions
that occur which is illegal mining outside the area permitted.
Keywords: Liability; Corporation; illegal Mining

PENDAHULUAN
Pertambangan merupakan sektor yang berpenaruh terhadap pemasukan sesuatu
negeri. dalam perkembangannya tidak cuma orang antar orang yang melaksanakan kegiatan
pertambangan

melaikan korporasi

juga turut dan dalam melaksanakan

kegiatan

pertambangan. Sebelum krisis moneter tahun 1997, korporasi semakin berkembang kearah
yang lebih baik dalam kualitas dan kuantitas dan bermacam berbagai bidang yang digeluti
oleh korporasi - korporasi tersebut.
Zona usaha korporasi di Indonesia salah satunya merupakan pertambangan.
Pertambangan di Indonesia mempunyai banyak sekali utilitas untuk negeri serta penduduk
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Indonesia. Zona pertambangan di Indonesia sudah menolong perekonomian Indonesia dan
masyarakat lokal yang bereada pada daerah pertambangan. Sebagaimana ditegaskan Pasal 33
ayat (3) UUD NRI 1945. Kalau Bumi serta air serta kekayaan alam yang terdapat di
dalamnya dikuasai oleh Negeri serta di pergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat,
sehingga jelas sekali bahwa penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terdapat dalam
bumi dapat dimanfaatkan sebesar besar oleh rakyat. Tetapi dalam menggunakan kekayaan
alam wajib mencermati kelestarian alam serta keberlanjutan buat generasi-generasi
berikutnya. Sehingga dalam pemanfaaaan sumber daya alam Indonesia butuh dicermati
prinsip- prinsip yang harus dipatuhi, yaitu :1. Prinsip kebersamaan, 2. efisiensi, 3.
berkeadilan, 4. berkelanjutan, 5. berwawasan lingkungan dan 6. kemandirian, dan dengan
melindungi penyeimbang kemajuan kesatuan ekonomi nasional.
Masa saat ini meningkatnya proses modernisasi bertambah pula tuntutan atas nilainilai serta norma- norma baru dalam kehidupan nasional antar bangsa. Bidang Ekonomi
adalah pendorong utama globalisasi, dimana meningkatnya arus data, perbankkan serta
industri multinasional yang bergerak cepat melalui pasar bebas, arus modal serta penanaman
modal luar negara. yang jelas bisa dikatakan kalau globalisasi ataupun modernisasi sifatnya
fakultatis (change is not optional).
Tidak cuma memandang pada zona ekonomi, zona area pun butuh dicermati.
Ketersediaan sumber daya alam mendesak para pelaku usaha pertambangan harus
mencermati pula aspek ekologi untuk area serta pula warga disekitar area tersebut. Gimana
akibat tambang tersebut untuk area disekitar serta apakah pertambangan tersebut memiliki
dampak negative bagi masyarakat disekitar, para pelaku usaha pertambangan haruslah
memikirkan juga keuntungan yang didapat bagi warga disekitar dengan terdapatnya
pertambangan tersebut.
Korporasi merupakan, sesuatu perkumpulan orang, dalam korporasi umumnya yang
memiliki kepentingan merupakan orang-orang yang menjadi anggota dari korporasi itu,
anggota manapun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota
selaku perlengkapan kekuasaan yang paling tinggi dalam peraturan korporasi.
Pada dasarnya seluruh pemenuhan kehidupan warga disaat ini tergantung pada
sesuatu produk hasil dari aktivitas korporasi, tuntutan hendak pemenuhan kebutuhan warga
tersebut menjadikan sesuatu korporasi dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan warga,
tanpa memikirkan akibat yang hendak terjadi yang bakal merugikan baik terhadap
lingkungan atau dampak yang dapat merugikan masyarakat
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Setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana pertambangan, tetapi dalam
kegiatan usaha pertambangan sebagaimana Pasal 1 angka 23 UU Pertambangan disebutkan
bahwa kegiatan usaha pertambangan diselenggarakan oleh badan usaha merupakan badan
hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan bersumber pada hokum
Indonesia dan berkedudukan dalam daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Badn
hukum tersebut di antara lain berupa Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Badan usaha berbentuk
badan hukum, namun dalam UU Pertambangan tidak ada penyebutan yang melakukan tindak
pidana pertambangan merupakan korporasi.
Bersumber pada topik tersebut diatas pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada
permasalahan hukum tentang makna pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia?, Implikasi pengaturan dalam perundang-undangan di
Indonesia jika terjalin inkonsistensi pengaturan? dan Bentuk rekonstruksi pengaturan
pertanggungjawaban pidana pengelolan industri/pelaku pertambangan yang menyebabkan
kerugian pada lingkungan/ ekologi dan masyarakat?

PEMBAHASAN
1.

Arti Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Model pertanggungjawaban pada korporasi telah terjalin perpindahan pemikiran kalau

korporasi bisa dipertanggungjawabkan selaku pembuat disamping manusia alamiah (naturlijk
persoon). Penolakan pemidanaan korporasi sudah mengalami perubahan dengan menerima
konsep pelaku fungsional (functioneel daderschap). Jadi dalam system pertanggungjawaban
ini

merupakan

permulaan

pertanggungjawaban

yang

langsung

dari

korporasi.

Pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi dimana korporasi sebagai pembuat dan
juga sebagai yang bertanggungjawab.
Motivasinya merupakan dengan mencermati pertumbuhan korporasi itu sendiri, yakni
kalau nyatanya dalam sebagian delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang
dapat dipidana ternyata tidak pas. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang
dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah
diterima oleh korporasi dengan melaksanakan perbuatan itu ataupun kerugian yang
ditimbulkan dalam warga, ataupun yang dialami oleh saingan-saingannya, keuntungan dan
ataupun kerugian-kerugian itu merupakan lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai
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tindak pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang layak kalau korporasi
tidak melakukan lagi melaksanakan perbuatan yang sudah dilarang oleh undang- undang itu.
Nyatanya dipidananya pengurus saja tidak layak buat mengadakan represi terhadap delikdelik yang dicoba oleh ataupun dengan sesuatu korporasi. Karenanya dibutuhkan pula buat
dimungkinkan memidana korporasi, serta pengurus ataupun pengurus saja.
Tidak cuma itu saja, terdapat sebagian hal yang bisa dijadikan alibi pembenar kalau
korporasi selaku pembuat serta sekalian yang bertanggungjawab, ialah awal, sebab dalam
bermacam tindak pidana ekonomi serta fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi ataupun
kerugian yang dialami warga bisa sedemikian besar, sehingga tidak bakal bisa jadi balance
bilamana pidana cuma dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana
pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak
pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan hukuman yang cukup berat sesuai dengan
sifat korporasi itu sendiri, diharapkan korporasi bisa mentaati peraturan yang bersangkutan.
Jika ditinjau dari Putusan Pengadilan dengan No Masalah 40/ Pid. Sus/ 2012/ PN. Kdi
sehubungan permasalahan pertambangan dimana tersangka atas nama Mohammad Said Bin
Achyar melaksanakan aktivitas pertambangan di Wilayah Aliran Sungai ( DAS) kali Brantas
di Dusun Kolah, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yaitu pada
Tahun 2010 sampai 2011 tanpa terdapatnya Izin Usaha Pertambangan, dengan terdapatnya
kegiatan pertambangan tersebut mengakibatkan terjadinya rusaknya area disekitar sungai
Berantas sebab dikerjakannya usaha pertambangan tanpa terdapatnya petunjuk teknis
pertambangan.
Setelah itu dari permasalahan yang terjalin tersebut para majelis hakim dengan
bermacam pertimbangan- pertimbangan antara lain menimbang dengan penjelasan saksisaksi, penjelasan tersangka, dan terdapatnya fakta apabila dihubungkan antara yang satu
dengan yang lain silih berkesesuaian ialah bahwa benar pada hari Kamis, Bertepatan pada: 22
Desember 2011, sekira jam 08. 00 Wib bertempat di Wilayah Aliran Sungai (DAS) Kali
Brantas di Dsn. Tegalrejo, Ds. Wonorejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, tersangka sudah
melaksanakan Usaha Penambangan dengan tanpa ijin dengan metode menyedot material
pasir yang terdapat di DAS sungai kali Brantas dengan memakai perlengkapan mekanik
berbentuk 1 (satu) unit mesin diesel penyedot pasir, pipa paralon, pipa spiral dan sungkru besi
buat dialirkan ke tempat penampungan/ galangan pasir buat berikutnya dijual kepada pembeli
yang datang ke lokasi tambang yang dikelolanya dengan harga Rp 80. 000per 1(satu) rit/
trucknya, material tambang yang terjual tiap harinya rata- rata sebanyal 3 rit / truck
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pendapatan yang didapat terdakwa masing-masing harinya kurang lebih Rp. 200. 000,-( dua
ratus ribu rupiah).
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, hingga
terdakwa Harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri
terdakwa oleh Karena itu harus dijatuhi pidana. Setelah itu hal-hal yang memberatkan antara
lain ialah Perbuatan Tersangka sangat meresahkan warga; dan Perbuatan Terdakwa merusak
lingkungan hidup baik berupa tanah longsor, pengikisan tanah, dan mengganggu ekosistem
disekitar kali brantas.
Kemudian dengan hal ini majelis hakim memutuskan, menetapkan Tersangka
Mohammad Said Bin Achyar dalam perihal ini selaku owner sekaligus orang yang menyuruh
utuk melaksanakan aktivitas pertambangan secara legal serta menyakinkan melaksanakan
aktivitas Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Spesial
serta menjatuhkan pidana terhadap Tersangka dengan pidana penjara sepanjang 10 bulan
serta denda sebesar Rp. 500. 000, 00. (lima ratus ribu rupiah).
Jika ditinjau dengan teori pertanggngjawaban korporasi ialah teori identifikasi, teori
ini menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini mengatakan
bahwa Aksi serta kehendak dari direktur merupakan pula ialah aksi serta kehendak korporasi.
Terpaut teori identifikasi ini menghalangi pertanggungjawaban korporasi terhadap aksi
orang- orang yang dalam perihal ini mewakili korporasi, seperti halnya direksi, dan penguruspengurus inti dari korporasi yang sebagai penentu kebijakan dari korporasi tersebut.
Teori tersebut bertolak belakang dengan Teori Vicarious Liability yaitu teori
pertanggungjawaban pidana pengganti yaitu tanggungjawab seseorang tanpa adanya
kesalahan pribadi, akan tetapi bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Terkait dengan
perkara pidana, terdapat dua prinsip penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerpkan
perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu:
1. Prinsip pendelegasian.
Seorang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang oleh orang lain lakukan,
apabila seorang itu sudah mendelegasikan kewenangannya berdasarkan undangundang kepada orang lain;
2. Prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.
Seseorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara nyata
dilapangan oleh buruhnya ataupun pekerjanya, bagi hukum perbuatan buruhnya itu
merupakan perbuatan majikannya. Jadi apabila sang pekerja selaku pembuat
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materiil ataupun aplikasi fisik (auctor fisicus) serta majikan selaku pembuat
intelektual (auctor intellectualis).
Berdasarkan kasus pertambangan yang terjadi di Kediri tersebut majelis hakim
menjatuhkan vonis terhadap usaha pertambangan dengan memakai pengertian teori
pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu Vicarious Liability, dimana pengurus atau pihak
yang menyuruh melakukan usaha pertambanganlah yang wajib bertanggungjawab atas
aktivitas yang dilakukan.
Jika ditinjau berdasarkan kedua teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang
sudah dijelaskan diatas memiliki kelemahan kelebihan masing-masing, akan tetapi jika untuk
dapat terapkan dalam pemberian sanksi pidana dalam hal ini mengingat bahwa hokum pidana
itu sendiri merupakan Ultimum Remidium atau dapat dikatakan begagai opsi terakir bila
peraturan yang lain tidak bisa menuntaskan sesuatu kasus hingga hukum pidanalah yang
digunakan. Sehingga Teori Vicarious lah yang paling relevan digunakan untuk bahan
pembuatan dasar peraturan dalam merekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana
untuk korporasi mengingat dimana korporasi selaku subyek hukum yang tidak dapat dijatuhi
sanksi pidana, melainkan penguruslah dimana pengurus disini adalah orang yang bertindak
mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan ataupun kegiatan.
Kemudian tidak mungkin kiranya disini apabila korporasi yang bertindak untuk
melakukan perbuatan tersebut melainkan pengelola atau pengurusnya yang biasanya diwakili
oleh direktur atau pimpinan lainnya dalam

menentukan

suatu

keputusan

untuk

melakukan aktivitas atau kegiatan dari kegiatan korporasi tersebut. Oleh karena itu disini
maka penguruslah yang wajib untuk bertanggungjawab apabila korporasi melakukan
kesalahan atau kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada lingkungan / ekologi dan
masyarakat.

2.

Implikasi

Pengaturan

dalam

Perundang-undangan

Nasional

Di

Bidang

Pertambangan Bila Terjalin Inkonsistensi Pengaturan Bunyi Pasal Terkait
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang- undang di Indonesia

No.
1.

Undang-undang

Ketentuan Pidana Korporasi

UU Nomor. 3 Tahun 2020, Pasal 163
pergantian UU Nomor. 4 Tahun (1) Dalam
perihal
tindak
pidana
2009
tentang
Pertambangan
sebagaimana diartikan dalam bab ini
Mineral & Batubara.
yang ilaksanakan oleh sesuatu badan
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2.

hukum, tidak hanya pidana penjara
dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang bisa dijatuhkan terhadap
badan hokum tersebut berupa pidana
denda dengan pemberatan ditambah 1/
3( satu per 3) kali dari syarat
maksimum pidana denda yang
dijatuhkan.
(2) Selain pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), badan hukum
bisa dijatuhi pidana ekstra berbentuk:
a. pencabutan izin usaha serta/ atau
b. pencabutan status tubuh hukum.
UU. Nomor. 32 Tahun 2009 Pasal 116
tentang
Perlindungan
dan
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dilakukan oleh, untuk, atau atas nama
badan usaha, tuntutan pidana serta
sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. Badan usaha; serta/ atau
b. orang yang berikan perintah guna
melaksanakan tindak pidana tersebut
ataupun orang yang berperan selaku
pemimpin aktivitas dalam tindak
pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup
sebagaimana diartikan pada ayat( 1)
dilaksanakan
oleh
orang,
yang
bersumber pada hubungan kerja
ataupun bersumber pada ikatan lain
yang berperan dalam lingkup kerja
badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan
terhadap pemberi perintah ataupun
pemimpin dalam tindak pidana tersebut
tanpa memperhatikan tindak pidana
tersebut secara sendiri-sendiri ataupun
bersama- sama.
Pasal 117
Bila tuntutan pidana diajukan kepada
pemberi perintah ataupun pemimpin tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 ayat( 1) huruf b, ancaman pidana yang
dijatuhkan yaitu pidana penjara serta
denda diperberat dengan sepertiga.
Pasal 118
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Terhadap tindak pidana sebagaimana
diartikan dalam Pasal 116 ayat( 1) huruf a,
sanksi pidana yang dijatuhkan kepada
badan usaha diwakili oleh pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar
pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan selaku pelaksana
fungsional.
Pasal 119
Selain pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang ini, terhadap
badan usaha dapat dikenakan pidana
tambahan berbentuk:
a. perampasan
keuntungan
yang
diperoleh dari tindak pidana;
b.penutupan seluruh atau sebagian
tempat usaha / ataupun aktivitas;
c. revisi akibat tindak pidana;
d.pewajiban mengerjakan apa yang
dilalaikan tanpa hak; serta/ atau
e.penempatan
industry/usaha
di
bawapengampuan sangat lama 3
tahun
Pasal 120
(1) Dalam
melakukan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 huruf a, huruf b, huruf c, serta
huruf d, jaksa berkoordinasi dengan
instansi yang bertanggung jawab di
bidang proteksi serta pengelolaan
lingkungaa hidup dalam melakukan
eksekusi.
(2) Dalam
melaksanakan
syarat
sebagaimana diartikan dalam Pasal 119
huruf e, Pemerintah berwenang dalam
mengelola badan usaha yang dijatuhi
sanksi
penempatan
di
dalam
pengampuan guna melakukan vonis
hukum yang sudah berkekuatan hukum
tetap.
Sumber: Bahan Hukum Primer
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Perbedaan pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dalam
system peraturan perundang- undangan di Indonesia khususnya pengaturan undang- undang
yang sudah dipaparkan pada table diatas bisa menyebabkan terdapatnya ketidakpastian
hukum dan disharmonisasi pengaturan yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan
hukum. dalam ihal ini butuh terdapatnya rekonstruksi terkait pengaturan pertanggungjawaban
pidana bagi pengelola pengurus pertambangan demi terciptanya tujuan hokum ialah keadilan,
kepastian serta kemanfaatan.
Pada Undang-undang

Lingkungan

Hidup,

menyinggung

sehungnan

dengan

pertanggungjawaban pidana untuk korporasi, dalam Undang- undang ini menekankan kepada
badan hukum atau korporasi yang melakukan pencemaran Lingkungan. Pada Undangundang ini lebih menekankan ke akibat rusaknya lingkungannya saja Yaitu perubahan
langsung terhadap sifat kimia, dan hayati yang melampaui kriteria baku rusaknya Lingkugan
hidup, tanpa mengendalikan dampak ataupun akibat yang lain.
Berdasarkan permasalahan diatas belum terdapat penyelesaiannya, perihal tersebut
bisa disebabkan kebimbangan dari penegak hukum dalam memastikan siapa pengurus
ataupun pengelola industriusaha pertambangan yang wajib bertanggungjawab apabila
korporasi melaksanakan kejahatan.
Untuk memberikan suatu sanksi yang tegas terhadap pengelola perusahaan
pertambangan perlu adanya perubahan atau penyamaan aturan atau sinkronisasi pengaturan
terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengelola industry/usaha pertambangan hal tersebut
perlu bahkan Penting karena tidak bisa dipungkiri kalau sumber daya alam sangat melimpah
yang dipunyai oleh Negeri Indonesia sehingga melirik banyak perusahaan untuk mengelola
apalagi mengeksploitasi sumberdaya alam yang dipunyai oleh Indonesia, terkhusus di bidang
pertambangan.
Berdasarkan teori perundang- undangan ini perlu adanya penyamaan makna ataupun
persamaan peraturan untuk memberikan suatu kejelasan terkait pertanggungjawaban pidana
korporasi, hal ini dimungkinkan untuk mencari kejelasan serta kejernihan makna atau
pengertian- pengertian, dan bersifat kognitif, demi terciptanya tujuan hukum ialah keadilan,
kepastian serta kemanfaatan.
Seharusnya terdapat pengaturan lebih jelas sehuungan dengan pertanggungjawaban
pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan, khususnya pengaturan mengenai pengelola
perusahaan pertambangan siapa yang wajib bertanggungjawab apabila terjalin sesuatu
kejahatan yang ilaksanakan oleh pengelola tersebut supaya bisa terciptanya tujuan
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pemidanaan agar menjadi pelajaran dan memberi efek jera untuk pengelola industry/usaha
pertambangan yang melaksanakan kejahatan. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang
lebih jelas dan tergas terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola
perusahaan pertambangan.

3.

Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana pada pelaku usaha
Pertambangan yang Menyebabkan Kerugian Pada Lingkungan/ Ekologi serta
Masyarakat
Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pertambangan ini

memang merupakan sebuah jawaban atas dasar kasus secara substansial terpaut dengan
kesesuaian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peratutran perundangundangan dalam bidang pertambangan dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana
pengaturannya wajib sanggup mengakomodir perlindungan hak asasi manusia bagi korban
kejahatan korporasi secara kolektif dan pula terhadap pelaksanaannya. Dengan terdapatnya
kejadian tersebut sepatutnya butuh terdapatnya pengaturan secara jelas menimpa siapa pelaku
usaha pertambangan yang harus bertanggungjawab, sebab dalam pengaturan di ius
constitutum masih belum jelas mengenai pengurus siapa yang wajib bertanggungjawab
apabila pelaku usaha pertambangan tersebut melaksanakan kesalahan. Mengingat bahwa
tujuan pemidanaan menurut teori absolut ini yaitu untuk memberikan pembalasan khususnya
untuk pelaku usaha pertambangan yang melaksanakan kejahatan.
Menurut Teori Relative, tujuan pemidanaan yaitu mencari dasar hukum pidana dalam
menyelenggarakan tertib warga serta dampaknya ialah tujuan buat preventif terbentuknya
kejahatan, teori relative ini menghendaki penjeraan. Penjeraan tersebut dimaksudkan
penjeraan buat yang melaukan kejahatan supaya terdapat rasa jera ataupun rasa khawatir
sehingga pelaku kejahatan khawatir buat melaksanakan tindak pidana lagi, dalam ihal ini
Adalah pelaku usaha yang melakukan kejahatan dalam melaksanakan aktivitas ataupun
kegiatan pertambangan. Sebab pada intinya pelaku usaha pertambangan ialah pihak yang
sangat bersalah apabila terjalin kesalahan dalam pengelolaan pertambangan yang bisa
menyebabkan kerugian pada lingkungan/ekologi dan masyarakat, kerugian tersebut
diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses pengelolaan pertambangan. Bila dikaji
dari pengaturan pemidanaan korporasi dalam ius constitutum belum terdapat pengaturan yang
jelas mengenai pemidanaan untuk pengelola pertambangan, gimana tujuan pemidanaan buat
memberikan efek jera bagi pengelola perusahaan pertambangan yang melaksanakan
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kejahatan

dapat

diterapkan

pertanggungjawaban

pidana

apabila
untuk

pengaturannya
siapa

pengelola

sendiri

belum

pertambangan

jelas
yang

terpaut
harus

bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan atau kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan
pertambangan yang mengakibat. Kerugian pada Lingkungan/ ekologi dan masyarakat.
Menurut Teori Pembangunan berkelanjutan dalam perumusan pasal dalam peraturan
perundang- undangan harus menguntungkan generasi saat ini dan generasi yang akan datang,
sehingga dalam pembuatan rumusan pasal dalam peraturan perundang- undangan juga perlu
pro rakyat miskin, dalam hal ini terutama rakyat ataupun masyarakat yang jadi korban akibat
aktivitas pertambangan. Kekosongan peraturan terkait pihak mana dalam korporasi yang
harus bertanggungjawab dalam hal korporasi melakukan tidak pidana dalam bidang
pertambangan, hal tersebut akan menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk memproses
hukum perkara dengan pelaku korporasi. Seharunya pembuat peraturan perundang- undangan
memperhatikan tentang bagaimana aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan khususnya,
menentukan siapakah yang wajib dan harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan
hukum ataupun tindak pidana yang dilaksanakan sesuatu korporasi.
Keharusan yang menekan pengaturan ini dalam memberikan efek jera untuk pelaku
korporasi, serta melindungi korban- korban yang jadi korban akibat aktivitas pertambangan
yang dilaksanakan oleh korporasi. Beberapa hal terkait ruang lingkup pengaturan
pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus diatur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia ini meliputi:
1. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pengurus;
2. Pola/ model formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi;
3. Ganti rugi korporasi terhadap masyarakat yang menjadi korban akibat aktivitas
korporasi.
Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pertambangan ini
memang merupakan sebuah jawaban atas dasar kasus secara substansial terpaut dengan
kesesuaian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peratutran perundangundangan dalam bidang pertambangan dengan nilai kepastian hukum yang adil.
Sebagaimana pengaturannya harus mampu mengakomodir proteksi hak asasi manusia
bagi korban kejahatan korporasi secara kolektif dan juga terhadap pelaksanaannya.
Berdasarkan hal yang penting diatur terpaut pertanggungjawaban pidana pengelola
pertambangan maka rekonstruksi yang perlu dimanifestasikan dalam pengaturan hukum di
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masa mendatang (ius constituendum) yang lebih tepat khususnya apabila diatur, yakni
sebagai:
Rumusan Pasal Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku usaha
Pertambangan
Mengenai tindak pidana yang akan dilakukan baik oleh, untuk, ataupun atas nama
badan usaha, tuntutan pidana serta sanksi pidana dijatuhkan kepada:
1. Bagi Pengelola Perusahaan Pertambangan : Orang yang beri perintah dalam
melaksanakan tindak pidana tersebut ataupun orang yang berperan selaku
pemimpin aktivitas dalam tindak pidana.
2. Bagi Korporasi
a. Pembubaran dan/ atau pencabutan izin korporasi;
b. Menganti seluruh kerugian bagi masyarakat korban kejahatan korporasi;
c. Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban
kepada Negara
Sumber: Bahan Hukum Primer

Penjelasan:
a. Bagi Pengelola Perusahaan Pertambangan:
Orang yang berin perintah dalamt melaksanakan tindak pidana tersebut ataupun orang
yang berperan selaku pemimpin aktivitas dalam tindak pidana.
Pertanggungjawaban untuk pengelola/pelaku usaha pertambangan seharusnya
diberikan kepada Orang yang beri perintah dalam hal ini siapa saja baik Direksi atau
pengurus lainnya yang pada intinya beri perintah dalam melaksanakan tindak pidana
ataupun Orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam hal ini pemimpin wajib
bertanggungjawab apabila korporasi melakukan kejahatan karena pada dasarnya segala
izin dan lain sebagaianya pasti dapat berjalan sesuai dengan izin serta kehendak dari
pemimpin, oleh sebab itu butuh diaturanya pengaturan pemidanaan secara tegas bagi
pemimpin sebagai orang yang mewakili korporasi untuk dipertanggungjawabkan secara
pidana.

b. Bagi Badan Usaha
1). Pembubaran an/atau pencabutan izin korporasi;
2). Menganti seluruh kerugian bagi masyarakat korban kejahatan korporasi;
3). Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban pada
Negara.
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Penggunaan

istilah

Badan

Usaha

disini

lebih

tepat

digunakan

untuk

pertanggungjawaban bagi korporasi karena dalam perkembangan saat ini bukan hanya badan
hukum saja yang dapat melakukan kegiatan pertambangan, dapat dimungkinkan korporasi
yang tidak berbadan hukum juga bisa melakukan tindak pidana dalam bidang pertambangan,
oleh karena itu untuk memberikan sesuatu kepastian hokum oleh karena itu perlu adanya
sinkronisasi pengaturan terkait korporasi dengan merevisi peraturan korporasi di bidang
pertambangan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia dengan mengganti istilah
Badan Hukum menjadi Badan Usaha.
Kemudian sanksi untuk Badan Usaha yaitu adalah pembubaran serta pencabutan izin
bagi Badan Usaha dalam hal ini dimaksudkan agar Badan Usaha berhati-hati dan tidak
semena- mena baik dalam hal perizinan maupun saat melakukan eksploitasi dalam
melakukan kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan kerugian baik pada ekologi
maupun Masyarakat.
Selain pembubaran dan pencabutan izin Badan Usaha, sanksi bagi Badan Usaha
yaituh mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh mayarakat, karena pada dasarnya pihak
yang sangat dirugikan adalah korban oleh karena itu perlu adanya tanggungjawab dari Badan
Usaha untuk memberikan ganti kerugian pada masyarakat yang jadi korban akibat aktivitas
ataupun kegiatan pertambangan.
Hal yang paling peting dalam pemberian sanksi bagi Badan usaha dalam hal ini Yaitu
mengadopsi dari peraturan pertanggungjawaban korporasi di Negera Perancis yaitu adalah
Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban pada Negara.
Banyak sekali kasus yang pernah terjadi di Indonesia akibat kegiatan atau aktivitas
pertambangan dimana tidak adanya penyelesaian dari permasalahan tersebut dan kemudian
Negaralah yang mengambil alih seluruh permasalan tersebut dan ganti kerugian kepada
Masyarakat yang menjadi korban juga dilimpahkan Pada Negara dengan menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban pada
Negara ini dimaksudkan untuk melindungi Negara agar Negara tidak menjadi pihak yang
bertanggungjawab atas tindakan kesewang- wenangan dan perbuatan pidana yang dilakukan
oleh Badan Usaha.
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PENUTUP
Berdasarkan hAsil uraian dari pembahasan pada jurnal ini, disimpulkan bahwa:
1. Makna dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu dimana adanya kehendak dari
pengurus pengelola korporasi untuk bertanggungjawab atas segala kesalahan baik yang
disengaja maupun tidak disengaja yang dilaksanakan oleh korporasi yang dampaknya
menyebabkan kerugian lingkungan/ ekologi maupun kerugian yang dialami oleh
masyarakat.
2. Secara keseluruhan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengurus pelaku usaha
pertambangan dalam undang- undang di bidang pertambangan tidak secara tegas serta
konkret menarangkan sanksi yang diberikan kepada baik korporasi maupun pelaku
usaha pertambangan dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana
pengaturannya harus mampu mengakomodir proteksi hak asasi manusia paling utama
untuk korban yang merasa dirugikan dengan terdapatnya aktivitas pertambangan
sehingga butuh upaya suatu rekonstruksi supaya pengaturan pertanggungjawaban
pidana pengelola perusahaan pertambangan terbentuk sesuatu tujuan hukum ialah
keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.
3. Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan
yang seharusnya dengan nilai kepastian hokum yang adil sebagaimana pengaturannya
wajib sanggup memanifestasikan proteksi untuk hak asasi manusia paling utama bagi
korban kejahatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan.
4. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara atas tindakan menambang di luar
titik koordinat ijin operasi produksi usaha pertambangan yang diijinkan, bahwa
meskipun seseorang (pengurus perseroan) tidak melaksanakan sendiri suatu tindak
pidana

serta

tidak

memiliki

kesalahan

dalam

makna

biasa,

dapat

dipertanggungjawabkan. Pengurus atau direktur, meskipun tidak melaksanakan sendiri
tindak pidana tersebut, harus bertanggungjawab sselaku korporasi. Pengurus berbuat,
pengurus dan korporasi bertanggungjawab secara pidana atas tindakan yang terjadi
yaitu untuk pertambangan padahal di luar titik koordinat ijin operasi produksi yang
diijinkan.
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PASAL 15 AYAT 3 YANG MEMPERBOLEHKAN MEMBUAT
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Ahmad Nurul Huda1 dan Afdol2
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ABSTRACT
This journal discusses the Authority of Notaries Based on LAIW Number 2 of 2014
concerning Changes on the Basis of LAIW Number 30 of 2004 Article 15 Paragraph 3 Which
Allows Making Waqf Pledge Deeds, a study in the jurisdiction of the City of Gresik. in
Government Regulation No. 42 concerning Waqf (LN No. 105 of 2006, TLN No. 4667) which
is contained in article 37. Article 37 paragraphs 4 and 5 state that it is possible for Notaries
to have the opportunity to make a Waqf Pledge Deed (AIW).). The provisions of the
requirements for a Notary to become an Official Making Waqf Pledge Deed (PPAIW) are
explained in the Regulation of the Minister of Religion Number 73 of 2013 concerning
Procedures for Waqf of Immovable and Movable Objects Other than Money Article 27. LAIW
Number 2 of 2014 concerning Amendments to LAIWs LAIW Number 30 of 2004 concerning
the Position of a Notary (LN No. 3 of 2014, TLN No. 5491) in the explanation of article 15
paragraph 3 only explains that other powers of a notary regulated in other lAIWs and
regulations include making AIW. The authority in making AIW can be exercised by a Notary
and the Head of the Office of Religious Affairs in their second position as PPAIW on land
Waqf objects, namely making AIW. The purpose of this study was to determine the
implementation of the notary's new authority in making the Waqf Pledge Deed. The type of
research is normative juridical science, the research approach is the normative juridical
method. The results of normative juridical lAIW research, obtained answers to existing
problems, namely there is no Notary who has a certificate as PPAIW, only the Head of the
Office of Religious Affairs acts as PPAIW. Then, the factors that support the implementation
of making AIW at the KUA are also explained and the factors that hinder the implementation
of AIW at the notary.
Keywords: notary authority, notary waqf pledge deed, land waqf pledge deed
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PEMBAHASAN
Wakaf merupakan salah satu ibadah di dalam agama islam, yang artinya perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, hal ini tertuang dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (LN No. 159 Tahun
2004, TLN No.4459).
Sebelum mewakafkan harta benda milik wakif untuk diserahkan kepada nazir, wakif
wajib mengucapkan Ikrar wakafnya terlebih dahulu. Pengucapan Ikrar wakaf ini secara lisan.
Kemudian dituangkan ke dalam tulisan, dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) yang dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi. Pernyataan Wakif tersebut
kemudian akan dituangkan dalam suatu bentuk Akta, yang disebut dengan Akta Ikrar Wakaf.
Pejabat Pembuat Akta krar Wakaf (PPAIW) terdapat di dalam Pasal 1 angka 6 UU No 41
Tahun 2004 tentang Wakaf. Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf ini
telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Wakaf (LN No 105
Tahun 2006, TLN No 4667) yang tertuang dalam Pasal 37 yaitu:
(1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA
dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
(2) PPAIW harta benda wakaf bergerak dan uang adalah Kepala KUA dan/atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga
Keuangan Syarah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh
Menteri.
(4) Ketentuan sebaigamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak
menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
(5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.”
Pasal 37 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Notaris
dapat mempunyai kesempatan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini termasuk
kewenangan baru Notaris dalam membuat Akta yang berkaitan dengan Wakaf. Dalam
menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada UU Jabatan Notaris.
Ketentuan persyaratan Notaris untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) ini dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang Pasal 27 yaitu:
1. Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
2. Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
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a. Beragama islam;
b. Amanah; dan
c. Memilik sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang dterbitkan oleh
Kementerian Agama.
3. Notaris sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi
PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.
Dari Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang tersebut dapat disimpulkan
bahwa tidak semua Notaris dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana
dijelaskan dalam pasal tersebut. Hanya Notaris yang beragama islam saja yang dapat
mempunya kewenangan untuk dapat membuat Akta Ikrar Wakaf. Kewenangan dalam
membuat Akta Ikrar Wakaf ini dapat dilaksanakan oleh Notaris dan Kepala Kantor Urusan
Agama dalam kedudukan keduanya sebaga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). UU
Jabatan Notaris, di dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 hanya menjelaskan bahwa kewenangan
lain notaris yang datur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Kewenangan
mensertifkasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), Membuat Akta Ikrar
wakaf, dan Hipotek pesawat terbang.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang djelaskan di atas maka penulis
pembahasan pada penelitian ini berfokus pada Sejauh mana kewenangan Notaris dalam
membuat akte Ikrar wakaf berdasarkan UU Jabatan Notaris? dan bagamana makna
penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU Jabatan Notaris yang menyatakan kewenangan notaris dalam
membuat akta Ikrar wakaf.

PEMBAHASAN
1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akte Ikrar Wakaf Berdasarkan Undang
Undang Jabatan Notaris
Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan
Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat berwenang
yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesa untuk membuat Akta Ikrar
Wakaf (AIW). Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberkan tugas
dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalah
bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola
Nadzir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan
dalam bentuk “akta”. Sedangkan yang dimaksud “akta” sendiri adalah surat yang diberi
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tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak Pejabat atau
perkataan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan
salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HR;
164, 285-305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Keharusan ditandatanganinya suatu akta
didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW, dengan tujuan untu mengnidividualisir suatu
akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang laninya. Kemudian yang
dimaksud dengan penandatanganan dalam akta adalah membubuhkan nama dari si
penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) dianggap belum
cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik
jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal
oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditujuk oleh undang-undang yang menyatakan
bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan
kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian
sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 BW, Staatsblad
Nomor 29, Pasal 1, 286 Rbg). Pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan waarmerking.
Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah
tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang
untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan
maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat pasal 165 HR, 1868 BW, dan 285
Rbg). Akta di bAIWah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para
pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dalam konteks ini, Akta Ikrar Wakaf (AIW)
termasuk dalam kategori akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang
ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
yaitu:
a. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA
dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
b. PPAIW harta benda bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh Menteri.
c. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga
Keuangan Syar’iah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk
Menteri.
d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak
menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
e. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.
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Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud “pejabat yang
menyelenggarakan urusan wakaf” dalam pasal ini adalah pejabat yang menyelenggarakan
urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan
“pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan wakaf
atau Notaris yang ditunjuk oleh Menteri.
Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf bagian keempat : Pengangkatan dan Pemberhentian PPAIW Pasal 55
bahwasanya :
1. Keanggotaan Badan Wakaf indonesa diangkat dan diberhentikan oleh Presden.
2. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf indonesa di daerah dan diberhentikan
oleh Badan Wakaf indonesa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengena tata cara pengangkatan dan pemberhentian
anggota sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
peraturan Badan Wakaf indonesa.
Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 56 bahwasanya : Keanggotaan
Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Undang – Undang Nomor 41 tentang
Wakaf Pasal 57:
1. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
2. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf indonesa kepada
Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf indonesa.
Ketentuan mengenai tata cara pemlihan calon keanggotaan Badan Wakaf
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf
Indonesa, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.1
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris menyebutkan yang dimaksud
dengan “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain
kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary), membuat akta Ikrar
wakaf dan hipotek pesawat terbang. Kewenangan Notaris yang telah ditentukan oleh
1

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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Undang-undang Jabatan Notaris ni khususnya dalam pembuatan akta, yaitu perbuatan
atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan Para pihak sendiri
yang datang menghadap Notaris dikehendaki dalam bentuk akta Notaris.2
Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan umum
sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut undang-undang. Kewenangan
baru semacam ini perlu dilihat dalam realitanya terkait penggunan Notaris dalam
menjalankan jabatannya selain sebagai pejabat umum juga sebaga Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf. Posisi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf secara
administratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta
benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang
tidak bertanggungjawab untuk itu PPAIW harus selalu bertindak amanah dalam
menjalankan jabatannya.3
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut
Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat
berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf
(AIW). Bahwa dalam kesimpulannya Peraturan Pemerintah tentang Wakaf terdapat dua
(2) aturan pihak yang dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf baik Kepala
Kantor Urusan Agama dan Pihak Notaris. Tetap dalam kenyatannya banyak pihak yang
belum mengetahui kewenangan baru notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
karena hingga saat ini pejabat yang berperan dalam wakaf yatu dalam Akta Ikrar Wakaf
adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kota Gresik.
Pada kenyataannya selama ini pihak Kantor Pertanahan Kota Gresik hanya
menerima Akta Ikrar Wakaf berupa wakaf tanah produk dari Kepala Kantor Urusan
Agama Kota Gresik saja. Kantor Pertanahan Kota Gresik belum pernah menerima Akta
Ikrar Wakaf produk dari Notaris di Kota Gresik. Di Kota Gresik sendri untuk pembuatan
Akta Ikrar Wakaf berupa Tanah dilakukan di Kantor Urusan Agama selaku Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Di Kota Gresik tidak ada Notaris yang mempunyai sertifikat
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, oleh karena itu dalam penelitian ini Notaris
2

Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama,
Bandung, 2015, hal. 2.
3
Kementeran Agama Republik Indonesia Drektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Oleh,
Http://Papua.Kemenag.Go.D/Fle/Fle/Data/Dvsu1457068454.Pdf, Di akses 3 April 2016.
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hanya untuk dijadikan responden untuk menggali data- data tambahan.
Profesi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta
otentik dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam tugas dan tanggung jawab seorang
Notaris dalam membuat akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering
kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu
masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan suatu
solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pasal 15 UUJN
telah memberikan kewenangan kepada seorang Notaris. Kewenangan yang diberikan
kepada Notaris tentu saja tidak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kewenangan
yang diberikan kepada Notaris dikiuti dengan berbagai ketentuan lain yang mengkutinya.4
Kewenangan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini masih
menjadi perdebatan antara Notaris dan PPAT. Adapun PPAT menangkap bahwa Notaris
telah mengambil kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh PPAT. Sedangkan Notaris
menangkap bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh Notaris berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan pendapat antara dua profesi ini belum
selesai sampai dengan saat ini. Adanya ketidakjelasan kewenangan yang diberikan oleh
UUJN dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f ini harus dapat diselesaikan dengan cara merubah
UUJN sebagai dasar dari kewenangan Notaris. Hal ini untuk memperjelas dan
memberikan kejelasan mengenai kewenangan yang diperoleh Notaris.5
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Van Wijk/Willem Konjnenbelt yang
mendefinisikan tiga cara untuk memperoleh kewenangan, maka Notaris diberikan
kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjalankan profesinya sebagai pejabat negara
yang dapat membuat akta otentik. Pemberian kewenangan ini termasuk dalam pemberian
dengan cara atribusi. Notaris telah mendapatkan kewenangan yang diberikan didalam
Pasal 15 UUJN. Kewenangan yang diperoleh ini harus dijalankan dengan baik dan dengan
cara yang profesional. Adanya Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang menjadi suatu
perdebatan diantara kalangan profesi Notaris itu sendri, menjadikan UUJN sebagai produk
peraturan perundang-undangan yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan adanya perbadaan
pendapat mengenai ketidakjelasan kewenangan pada Notaris yang berwenang dalam

4
5

Habib Adjie, Loc Cit.
Sumardjono, M., Kebjakan Pertanahan, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
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pembuatan akta pertanahan.6
Akta tanah yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang sah dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik, karena akta tanah Notaris memenuhi
unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendri menurut UUJN berwenang untuk
membuatnya. Namun dilihat dari produk PPAT yang berupa akta PPAT maka PPAT
merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang untuk mengkonstantir suatu
perbuatan hukum hak atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak
merangkap sebagai PPAT tidak mempunyai kempetensi untuk membuat perjanjian
pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan
sebagai dasar untuk pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasonal (BPN), karena
dilihat dari konsideran UUJN, maka Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam
urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsideran PP Nomor 37
Tahun 1998 tentang PPAT yang menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari
BPN dalam bidang pertanahan. Makna dari akta yang berhubungan dengan pertanahan
yang merupakan kewenangan Notaris adalah bersifat sempit, artinya Notaris bisa membuat
akta yang berhubungan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan kewenangan
dari PPAT. Pasal 1 angka (4) PP Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT
adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
Adanya berbagai polemik yang terjadi dikalangan Notaris dan PPAT diharapkan
tidak meluas dan dapat merugikan masyarakat. Kewenangan yang telah diberikan oleh
UUJN dalam Pasal 15, harusnya dipertegas kembali dengan adanya amanat untuk
memberikan pemerintah membentuk suatu peraturan yang ada dibawah UUJN dalam hal
pemberian kewenangan kepada Notaris. Permasalahan yang ada didalam kewenangan
pembuatan akta pertanahan ini sebaiknya diselesaikan di tingkat Undang-Undang. Dewan
Perwaklan Rakyat pada saat sekarang ini telah membentuk suatu program legislasi nasonal
(prolegnas). Adapun salah satu agenda dalam prolegnas tersebut adalah perubahan UUJN.
Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dalam perubahan UUJN tersebut yaitu
Pasal 15 ayat (2) huruf f. Adapun kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pertanahan
tersebut yaitu akta pertanahan yang ada diluar kewenangan PPAT seperti apa yang
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998.

6

HImawan, M., Pokok-Pokok Organsas Modern. Bina Ilmu, Jakarta 2004,
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2. Makna Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notars Yang Menyatakan
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan
kewenangan notaris dalam membuat akta Ikrar wakaf dan berdasarkan Pasal 37 ayat 4 dan
5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dengan kewenangan yang akan ditentukan
kemudan adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang
kemudian (ius consttuendum). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian,
merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat
dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tetang Peradlan Tata Usaha Negara7,
bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini
ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan
Perwakilan Rakyat Bersama Pemerntah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,
serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun
tingkat daerah, yang juga mengkat secara umum.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan
kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga
negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwaklan Rakyat) atau Pejabat Negara
yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan
perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di
bawah undang-undang. Namun tidak serta merta notaris bisa membuat Akte Ikrar Wakaf.
Hal ini dikarenakan Akte tersebut belum diketahui bisa atau tidaknya diterima oleh BPN
sebagai syarat mutasi perubahan atas sertipikat ataupun tanah di desa tersebut. Dalam
melaksanakan tugasnya, BPN mengacu kepada regulasi yang sudah ditentukan, seperti
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan ATR No. 3 Tahun 1997 Pasal 95.
1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
7

Akta Jual Beli
Akta Tukar Menukar
Akta Hibah
Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan
Akta Pembagian Hak Bersama
Akta Pemberian Hak Tanggungan

Habib Adjie. Loc Cit
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g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik
h. Akta Pemberian Hak Paka Atas Tanah Hak Milik.
Begitupula di dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Wakaf. Untuk atas perubahan tanah wakaf maka harus memakai akta krar
wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW.
Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh bahwa: Pertama, Ratio legis pengaturan
kewenangan notaris dalam membuat akta Ikrar wakaf bahwasanya Notaris sebagai pejabat
umum yang mempunyai suatu kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada
pejabat lan menurut undang-undang. Kewenangan ini perlu dilihat dalam realitanya terkait
penggunan Notaris dalam menjalankan jabatannya selain sebagai pejabat umum juga
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
Posisi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf secara administratif
sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari
sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung
jawab untuk itu PPAIW harus selalu bertindak amanah dalam menjalankan jabatannya.
Kedua, Ketentuan persyaratan Notaris untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) ini dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang Pasal 27 bahwa
Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri. Persyaratan notaris untuk
dapat ditetapkan menjadi PPAIW adalah Beragama islam; Amanah; dan Memiliki
sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
Notaris sebagaimana dimaksud dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan
permohonan kepada Menteri.8
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua Notaris dapat
menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut.
Ketiga, Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan
dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1
Undang Undang Jabatan Notaris. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan
permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata.
Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris
8

Lalu Rizky Rachmatullah, Prinsip Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta
Ikrar Wakaf. 2020,
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dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.
Berdasarkan hal itu, dalam perkara perdata akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris
sebagai pejabat yang di angkat oleh pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat
mengikat dan memaksa, mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik
tersebut. Adapun akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektf
dan syarat obyektif. Terkait keberadaan akta otentik tersebut adalah keberadaan akta Ikrar
wakaf. Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah “Ikrar wakaf”. Ikrar wakaf
merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola/ manajemen
wakaf (nadzir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna
kepentingan/tujuan tertentu.
Perwakafan tanpa Ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhnya
unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis
perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya Ikrar
wakaf, adalah dengan cara menuangkan Ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf
(AIW) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan hasil kajian
tersebut penulis memberikan saran, antara lain: Pelaksanaan wakaf dapat efektif
dilaksanakan di masyarakat karena banyak mengandung nilai postif bagi pembangunan
islam. Guna menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir,
disamping dibentuk Perwakilan Badan Wakaf indonesa juga perlu ada sosialisasi kepada
masyarakat tentang pengetahuan wakaf bahwa wakaf tidak saja dapat berupa benda
bergerak tapi dapat berwujud benda tidak bergerak sehingga masyarakat dapat
mewakafkan miliknya seperti dalam ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut
Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat
berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf
(AIW).
Dilihat dari pelaksanaanya masih jarang notaris yang mempunyai kewenangan
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dikarenakan belum ada Notaris di yang
menerima sertifikasi terkait jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Aturan
Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah berjalan belum dapat dijalankan semestinya
aturan hukum yang berlaku.
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PENUTUP
Berdasarkan uraIan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai
penutup dari Jurnal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Notaris tidak berwenang membuat Akte Ikrar wakaf tanah yang berwenang adalah Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan Umum
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang
ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Walaupun di
dalam Undang-Undang Jabatan Notars diatur di Pasal 15 ayat 3 dan 4 namun ini hanya
sebatas angan-angan saja belum bisa diterapkan.
2. Makna ketentuan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notars
yang menyatakan kewenangan notaris membuat akta Ikrar wakaf tidak bisa diterapkan,
karena Undang-Undang ini berbenturan dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun
2004 yang menjelaskan bahwa pembuat akta Ikrar wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) bukan Notaris.
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KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
WILAYAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENYITAAN AKTA
MINUTA KEPADA PENYIDIK
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ABSTRACT
This study aims to analyze the limits of the authority of the Regional Notary Honorary Council
on granting permits to confiscate Minuta deeds to investigators and the limits of their
obligations. This type of research is normative legal research, namely research that is based on
the applicable laws and regulations, legal principles, legal philosophy, legal doctrine and legal
principles. The Notary Honorary Council (MKN) is an institution mandated by the Notary
Position Law to give approval or permission to investigators to examine notaries when the
notary is suspected or suspected of committing a legal violation. The presence of the Regional
MKN can assist investigators in determining whether or not there is a criminal element related
to the minimum deed. The Regional Notary Honorary Council was formed to carry out the
function of carrying out guidance in order to maintain the dignity and honor of Notaries in
carrying out their professional positions and to provide protection to Notaries regarding the
Notary's obligation to keep the contents of the Deed secret.
Keywords: Authority, Granting Permit, Minuta Deed, Investigators

PENDAHULUAN
Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris
tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama – sepanjang kewenangan tersebut
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tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.1
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat tersebut diperlukan
organ negara. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik dilakukan oleh
pemerintah pelaksana (eksekutif)/ Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Administrasi Negeri/
Pegawai Negeri. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata
di dalam organ negara disebut pejabat umum.2
Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat
dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia
dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk
menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang
Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti
yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk
menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.3
Di dalam praktek Notaris sering kali terjadi Notaris tersangkut dalam Perkara Pidana, dan
akta Notaris diindikasikan sebagai awal atau petunjuk terjadinya Perkara Pidana. Dalam hal ini
pihak Penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal “apa adanya”, tapi akan mencari
“ada apa” dibalik “apa adanya”, atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris
telah

“benar

berkata”

dan

kita

tuangkan

dalam

bentuk

aktam

dan

jika

1

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadfap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal 7
2
Harris, F., & Helena, L., Notaris Indonesia. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hal 15
3
Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. Prinsip Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta
Timur, 2013, hal 25
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terbukti penghadap tidak “berkata benar” atau “ada yang tidak benar” sehingga menjadi
“tidak berkata benar” maka hal tersebut oleh pihak Penyidik dapat menggiring Notaris sebagai
pihak yang “menyuruh melakukan” atau “membantu melakukan” atau “turut serta melakukan”
dan sebagai calon tersangka.4
Konsekuensinya, tanggung jawab yang besar dari Notaris pada kepentingan umum, harus
dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu
sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari
penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah merevisi
UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut didasarkan
atas beberapa pertimbangan diantaranya adalah untuk memberikan jaminan akan kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terutama terkait alat bukti tertulis
yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang
dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.5
Pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, ditambahkan Pasal 66A yang pada intinya Menteri (dalam hal ini Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia) membentuk lembaga baru yang disebut Majelis Kehormatan
Notaris.6 Selanjutnya pada Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata
kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagai tindak
lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris.
Dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris pada dasarnya telah mengembalikan
perlindungan terhadap Notaris terkait pengambilan minuta akta. Di sisi lain, di internal Ikatan
Notaris Indonesia juga terdapat Majelis Pengawas Notaris. Majelis Kehormatan Notaris dan
Majelis Pengawas Notaris sama-sama berwenang melakukan pembinaan Notaris. Sekilas,
4

Habib Adjie, Loc Cit.
Lihat Konsideran Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6
Pasal 66A ayat (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5
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sepertinya Majelis Kehormatan Notaris merupakan penggantian dari sebagian kewenangan
Majelis Pengawas yang telah diamputasi oleh Putusan MK No. 49/PUU-X/2013. Namun
demikian, secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris
adalah dua lembaga yang berbeda.

PEMBAHASAN
Berdasarkan Pasal 66 A ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri
Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016
tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (“MKN”) adalah suatu badan
yang mempunyai “kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris” dan kewajiban
memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan,
atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan
yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.7
Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris (MKN) dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan selama ini. Terlebih
terkait dengan permintaan dari penyidik kepada notaris untuk membuka data atau informasi akta
tertentu. Permenkumham MKN ini terbit karena perintah dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (JN). Perubahan UU ini
merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa
dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun
2004. Intinya, MK menilai pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tak perlu
persetujuan MPD.8
Namun berkaitan dengan Penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah
Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 dan Pasal 43 KUHAP, meskipun dalam
hal ini surat tersebut masih mendasarkan pada Pasal 40 PJN (Peraturan Jabatan Notaris), tapi
secara teknis hal ini bisa dijadikan pedoman untuk mengisi kekosongan hukum karena
berdasarkan pada Pasal 43 KUHAP. Isi singkat Surat Mahkamah Agung tersebut :.
7

Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaan-majelis-kehormatan-notarismenjawab-kebingungan-notaris/ , diakses pada tanggal 16 Desember pukul 10.00
8
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1. Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris menentukan : Dengan pengecualian dalam hal-hal yang
diatur dalam peraturan-peraturan umum, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan
grosse,

salinan

ataupun

kutipan,

juga

tidak

diperbolehkan

memperlihatkan

atau

memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan,
para ahli waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 100,sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang dengan ancaman dipecat dari jabatan
mereka selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran
biaya, kerugian dan bunga.
2. Dalam praktek ketentuan Pasal 40 PJN itu dapat menimbulkan posisi yang sulit bagi seorang
Notaris dalam proses kriminil dalam hal ia :
a. menghadapi

penyidik yang berkehendak mengadakan penyitaan atas

protokol-

protokol yang wajib dirahasiakan, untuk kepentingan penyidikan suatu pemeriksaan
perkara kriminil.
b. dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang
menurut ketentuan Pasal 40 PJN harus dirahasiakan.
3. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP adalah ketentuan Undang-Undang yang tingkatannya
lebih tinggi daripada Peraturan Jabatan Notaris sehingga pengecualian-pengecualian yang
menyangkut ketentuan Pasal 40 PJN merupakan pengecualian yang dimaksudkan dengan
rumusan dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum tersebut dalam pasal 40
PJN tersebut.
4. Pasal 38 KUHAP menentukan secara umum bahwa penyitaan (apapun) hanya dapat dilakukan
penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan 277 Negeri setempat yang biasanya dituangkan
dalam bentuk Penetapan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Pasal 43
KUHAP menentukan : penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban
menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang
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tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas
izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain.
5. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris umum dianggap seperti arsip negara, jadi
kedudukannya sebagai arsip negara. Sedangkan Pasal 43 KUHAP menentukan : surat atau
tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak boleh atau dilarang dibeberkan oleh mereka
yang berkewajiban menurut Undang-undang merahasiakannya (dalam hal ini Notaris). Jadi
kalau sesuatu minuta akta Notaris itu berisi rahasia negara Ketua Pengadilan Negeri
setempatpun kecuali ditentukan lain oleh Undangundang tidak dapat memberikan izin agar
minuta akta tersebut disita oleh penyidik. Sebaliknya manakala minuta akta tidak berisi dan
menyangkut rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat pada prinsipnya dengan
izin khusus dapat memberikan izin untuk diadakan penyitaan atas minuta akta yang
bersangkutan.
6. Akan tetapi walaupun tujuan penyitaan itu adalah sebagai wahana untuk menjernihkan
jalannya kejadian yang menyangkut perbuatan kriminal yang sedang diproses oleh penyidik,
jadi untuk kepentingan justisi atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada
kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuatu akta, namun karena sesuatu
minuta akta itu adalah suatu arsip negara yang terikat atau lengket dalam suatu buku protokol
yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya serta untuk
menjamin tidak berubahnya posisi daripada minuta akta tersebut sebagai arsip negara, maka
jalan keluar untuk dapatnya dipenuhi permintaan penyidikan adalah sebagai berikut:
a.

Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat
dimana minuta akta Notaris itu berada, entah pada Notaris yang bersangkutan

670

:: HUKUM BISNIS ::

EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2021

ataupun pada panitera Pengadilan Negeri dengan menjelaskan secara gamblang
relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia sesuatu minuta akta.
b.

Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan masak-masak dan
secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan tidaknya dan urgen tidaknya
penyidik melihat maupun memperoleh salinan/kutipan dari minuta akta yang
disimpan Notaris yang bersangkutan, menentukan dalam penetapannya apakah
permohonan penyidik tersebut dikabulkan atau tidak.

c.

Kalau izin khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 KUHAP itu dikeluarkan,
artinya penyidik hanya diizinkan untuk membuat foto copy dari minuta akta yang
bersangkutan, yang kemudian keabsahan sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh
Notaris yang bersangkutan. Foto copy tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti
seterusnya di muka persidangan. Oleh Notaris yang bersangkutan dibuat berita acara
tentang pembuatannya itu yang kemudian dilampirkan kepada minuta akta yang telah
dibuat foto copy itu dan yang telah diserahkan kepada penyidk.

d.

Dengan demikian maka maksud daripada penyidik dalam rangka tugas kewajiban
justisialnya sudah dapat dicukupi. Dan bagi Notaris yang bersangkutan dengan
adanya izin tersebut yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 43 KUHAP, akan
terhindar dari pengenaan sanksi Pasal 40 PJN.

7. Di muka persidangan pidana ada kemungkinan Notaris diminta keterangan sebagai saksi baik
yang mengenai isi suatu minuta akta maupun hal-hal yang lain; ada kemungkinan Notaris
diwajibkan memperlihatkan buku-buku protokolnya di muka persidangan. Dalam hal
demikian Notaris wajib mematuhi permintaan pengadilan tersebut dan wajib memperlihatkan
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di muka persidangan hal-hal yang diperlukan oleh majelis hakim kecuali hal-hal yang
menyangkut rahasia negara.
8. Di muka persidangan ada kemungkinan ada seorang Notaris dalam berkedudukan sebagai
saksi biasa dimana ia harus memberikan keterangan yang berkaitan kepada sesuatu rahasia
jabatannya; dalam hal demikian pertama-tama Notaris dapat mengemukakan alasan-alasan
yang mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian
tersebut. Namun dalam hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHAP
Hakimlah yang dapat menentukan sah tidaknya hak tolak yang dikemukakan Notaris tersebut.
Jika dalam hal itu Notaris, tetap menolak untuk memberikan kesaksian, maka ada
kemungkinan Pasal 161 KUHAP dapat diterapkan kepadanya.

PENUTUP
Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan dalam menjalankan
tugasnya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undangundang menentukan lain. Salah satu kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah

pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotocopi
minuta ak dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk keperluan proses pidana,
penyitaan Minuta Akta Notaris pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan izin khusus Ketua
Pengadilan Negeri setempat dan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris
dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang
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bersangkutan. Penyitaan tersebut harus dilakukan dengan izin atau berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri, bukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Bahwa Minuta
tersebut setelah disita tidak bisa untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan, karena
Minuta tersebut merupakan arsip/milik Negara, sehingga jika sudah selesai wajib dikembalikan
lagi kepada Notaris.
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KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA
DALAM RANGKA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN
WARGA MASYARAKAT DITENGAH PANDEMIK COVID -19
Pramitasari1, Andiani Oktavia Safitri2, Unggul Satato3, dan Muda Dzikrillah Haq4
Universitas Narotama Surabaya
pramita2110@gmail.com1, Andianioktaviasafitri@gmail.com2, Ungsato@Yahoo.Com3
mudad42@gmail.com4

ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has changed the whole structure of community and state life and has
the potential to disrupt the stability of government administration and the general interests of
the people in the region. This condition must be immediately addressed by each local
government by adopting an epective legal policy oriented to the protection and fulfillment of
the rights of citizens. PRIVATE THE PROBLEM The Surabaya City Government has
established a Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) in the context of handling the
spread of the Covid-19 pandemic. But on one side does the policy meet the welfare of the
citizens? This legal research aims to examine the legal policies of the City Government of
Surabaya in the context of handling the spread of the Covid-19 pandemic and the fulfillment
of the welfare of the citizens of Surabaya amid the Covid-19 pandemic.
Keywords: Covid-19, Regional Government Of Surabaya City, Community welfare

PENDAHULUAN
Pemerintahan

Daerah

Kota

Surabaya

merupakan

bagian

dari

subsistem

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan Yang Diberikan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Asas
otonomi dan tugas Pembantuan. Pemerintahan Daerah Kota Surabaya diatur Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di
Jawa Timur. Surabaya berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari provinsi Jawa
Timur. Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah
dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen.
Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan
sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan
ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Jenis batuan
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yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir.
Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar
kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya
mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan
temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C. Secara geografis, Kota Surabaya
terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura.
Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali
Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya
sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai
yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan. Secara administrasi
pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga
(RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT).1
Proyeksi Penduduk Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2020

0-4

Proyeksi Penduduk Kota Surabaya (Jiwa)
LakiPerempuan
Jumlah
laki
2020
2020
2020
106096
101785
207881

9-May
14-Oct
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

106192
98710
108057
145046
138428
125760
115853

102441
94735
117814
147368
136003
125530
117878

208633
193445
225871
292414
274431
251290
233731

40-44
45-49
50-54

105416
95330
87930

108898
101506
96000

214314
196836
183930

55-59
60-64
65-69
70-74

73813
53836
37547
20109

82107
54715
35425
21331

155920
108551
72972
41440

75+

17030

26062

43092

Umur

1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021
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Total

1435153

1469598

2904751

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Diakses 26 Mei 2020.2

Dalam menjalankan penyelenggaran sistem pemerintahan yang ada di Surabaya
dipimpin oleh Wali kota.3 Termasuk hal penanganan Covid-19 Pemerintah Pusat
mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah rantai penularan Covid-19. Dengancara
melakukan koordinasi pada Pemerintah Daerah yang akan membantu menerapkan kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut. Salah satu pemerintah daerah tersebut
adalah Pemerintah Kota Surabaya, yang turut serta menjalankan kebijakan dari Pemerintah
pusat yang melalui dari perintah Pemerintah daerah yaitu Gubernur Jawa Timur untuk
menangani wabah Covid-19 yang semakin meningkat jumlahnya masyarakat yang positif
Covid-19.
Penyebaraan Covid-19 di Indonesia bermula pada awal bulan Maret yang dimana ada
dua masyarakat yang Positif Covid-19 Berasal dari Depok, Jawa Barat. Penyebaran yang
sangat cepat dari awal Maret sampai Bulan Mei mencapai angka 13.000 jiwa yang positif
Covid-19.4 Saat ini berbagai upaya untuk Pencegahan Pemutusan mata rantai Covid-19 sudah
dilakukan baik masyarakat maupun Pemerintah bersama-sama melawan Covid -19 agar
segera hilang dari Indonesia.
Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat
menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh
infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang
muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot,
nyeri kepala) sampai yang komplikasi berat (pneumonia atau sepsis). Penularannya dengan
cara :
1. Lewat droplet atau percikan saat batuk, bersin, atau berbicara
2. Kontak fisik dengan orang terinfeksi (menyentuh atau jabat tangan)
3. Menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus.
Gejala tersebut disertai riwayat sebagai berikut :

2

Data Penduduk Daerah Kota Surabaya, surabayakota.bps.go.id

3

UU No. 12 Tahun 1950
Asal Mula Covid 19 di INDONESIA News Detik.com

4
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1. Melakukan perjalanan kenegara/daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal
Covid-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.
2. Kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke
negara-negara/daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal Covid-19
3. Kontak erat dengan orang-orang berasal dari negara/daerah yang terkonfirmasi
adanya transmisi lokal Covid-19
4. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien
yang terkonfirmasi Covid-19
5. Riwayat kontak erat (minimal15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter) dengan
pasien terkonfirmasi Covid-19.5
Oleh karena penyakit virus corona ini masih baru, sehingga untuk pengobatannya
masih dalam pengembangan oleh para ahli kesehatan. Maka Peran pemerintah pusat yang
dapat dilakukan saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan. Beberapa kebijakankebijakan tersebut antara lain :
1. Kebijakan keringanan pada biaya listrik.
2. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
3. Kebijakan larangan mudik
4. Kebijakan keringanan kredit
5. Kebijakan Gelontorkan anggaran Rp. 405,1 Triliun
(Yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2020 tentang Stabilitas Perekonomian di masa Pandemi Covid-19. Anggaran
tersebut diambil dari APBN 2020, sebagai upaya meminimalisir dampak wabah
covid-19 terhadap perekonomian. Anggaran Rp. 405,1 Triliun akan digunakan
untuk dana kesehatan sebesar Rp 75 triliun, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman
sosial atau safety net (SSN), Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan.
Dana tersebut termasuk Rp 150 triliun yang nantinya akan dialokasikan untuk
pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi
kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan usaha.).
Pada beberapa kebijakan - kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.
Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah daerah suntuk membantu Masyarakat
yang terdampak dari Covid-19 khususnya pada Masyarakat dari kalangan menengah kebawah

5

Bunga RAMPAI COVID-19:Edisi 1 Maret 2020 PD.Prokami Kota Depok
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serta yang terkena dampak dari adanya Covid-19 agar kesejahteraan masyarakat dapat
terpenuhi selama masa Covid-19. Oleh karena itu penulis memilih judul “Kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dalam Rangka Pemenuhan Kesejahteraan Warga
Masyarakat Ditengah Pandemik Covid-19” untuk menelaah dan mengkaji kebijakan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya dan penanganan Pencegahan
wabah Covid-19, apakah sudah tepat atau belum kebijakan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah mengenai penanganan tersebut.

PEMBAHASAN
1.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dalam Mengatasi Penyebaran Pandemik
Covid-19
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya untuk menekan dan mencegah

penyebaran virus corona baru (Covid-19) sehingga gerakan yang dilakukan berlaku efektif.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) pun bergerak untuk mengantisipasi penyebaran
virus corona baru tersebut. Pada awal pekan ini, Risma menggelar rapat koordinasi dengan
stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mencegah penularan virus tersebut pada
Senin, 16 Maret 2020. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh perusahaan transportasi, pengusaha
mal, hotel, tempat hiburan dan berbagai instansi lainnya di Surabaya, Jawa Timur. Tak
seperti rapat koordinasi biasanya. Sebelum masuk dan naik ke ruang rapat di Graha
Sawunggaling, para peserta dicek suhu tubuhnya, diberikan masker dan juga diberi hand
sanitizer. Peserta yang ikut dalam rapat koordinasi itu menggunakan masker dan kursi duduk
juga sudah diatur berjarak sekitar 1 meteran. Saat rapat koordinasi itu, Tri Rismaharini
meminta kepada semua stakeholder itu untuk membuat protokol pencegahan Covid-19 di area
mereka masing-masing. Hal ini sangat penting untuk menekan penularan virus tersebut.
"Sebenarnya memang disarankan untuk tidak mengadakan pertemuan, tapi saya harus
lakukan ini supaya mereka membuat protocol di sekitar mereka masing-masing, sehingga
diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif,” kata Risma.
Berikut sejumlah imbauan Risma dan dukungan MUI Surabaya untuk mengatasi
penyebaran virus corona baru tersebut yang dihimpun dari berbagai sumber, Selasa
(17/3/2020):
1) Wali Kota Minta Stakeholder Buat Protokol
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Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) mengatakan, Pemkot Surabaya
sudah membuat beberapa protokol untuk mencegah virus tersebut. Salah satu
dengan membiasakan cuci tangan saat hendak masuk kantor, di tempat umum
harus disediakan thermo scan, di masjid dan musala karpetnya harus digulung.
"Jadi, mari kita buat protokol yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya
masing-masing, silakan disesuaikan,” ujar dia. Ia mencontohkan, di hotel-hotel
dan mal diharapkan sudah menyediakan thermo scan dan hand sanitizer. Di
samping itu, ia juga mencontohkan prokol yang bisa diberlakukan bagi karyawan
yang kondisinya panas dan ada gejala Covid-19, diharapkan dengan kesadaran
dirinya langsung istirahat di rumahnya supaya tidak menyebarkan virus. Saat itu,
pemkot juga memberikan hand sanitizer kepada beberapa instansi dan
perkantoran."Kami juga akan terus melakukan disinfektan ke beberapa tempat.
Ini sudah bergerak mulai dari Balai Kota," ujar dia.
2) Surat Edaran ke Masjid dan Musala
Pemkot Surabaya menyebarkan surat edaran kepada seluruh pengurus masjid dan
musala di berbagai titik Kota Pahlawan. Surat edaran itu, berupa imbauan agar
meningkatkan sanitasi masjid dan musala untuk mengantisipasi virus corona.
Imbauan itu antara lain dengan cara rutin membersihkan lantai tempat ibadah
secara teratur dengan cairan disinfektan. Selain itu, pengurus tempat ibadah juga
diimbau agar menyiapkan sabun antiseptik dan hand sanitizer di toilet area tempat
ibadah. Selain itu juga mengimbau para jamaah agar membawah sajadah, sapu
tangan, dan kain bersih sebagai alas sujud masing-masing.
3) Siapkan Laman Khusus
Selain menyebarkan surat edaran ke seluruh pengurus masjid dan musala, Pemkot
Surabaya telah menyiapkan situs atau laman khusus. Dalam situs tersebut berisi
informasi atau petunjuk cara mengantisipasi dan melawan persebaran Covid-19.
Wali Kota Surabaya Risma menuturkan, melalui situs yang diberi nama Lawan
Covid-19 ini, masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana langkah-langkah
dalam mencegah dan mengantisipasi persebaran virus corona sedini mungkin.
“Saya berharap seluruh warga Surabaya mengikuti ini. Kita usahakan semua bisa
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diakses melalui mobile apps. Sehingga masyarakat bisa mengetahui progresnya
dan apa yang harus dilakukan sedini mungkin,” ujar dia.
4) MUI Surabaya Dukung Penuh Upaya Pemkot Surabaya
Sekretaris Umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya, Muhammad
Munif mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Pemkot Surabaya dalam
rangka mencegah persebaran Covid-19. Khususnya, di lingkungan Masjid,
Musala atau tempat ibadah lainnya. “MUI Surabaya kurang lebih 10 hari sudah
mengumumkan, pertama agar menjaga kebersihan masjid, toilet masjid, ruang
utama imam dan lain-lain. Karena ini sebuah virus yang tidak diketahui,” kata
Munif, Senin, 16 Maret 2020. Selain itu, kata dia, beberapa kebijakan lain yang
telah diambil salah satunya adalah mengimbau para pengurus Masjid dan Musala
agar rutin membersihkan karpet atau alas sholat. “Kebijakan itu sudah kita ambil,
karpet harus dilempit dan dipel, dibersihkan untuk mencegah virus itu dan ikhtiar
kita secara maksimal,” ujarnya. Dia menuturkan, terdapat 1.830 Masjid yang
tersebar di seluruh titik Kota Surabaya. Namun begitu, pihaknya memastikan,
para pengurus Masjid sebelumnya telah menyadari akan hal itu. Apalagi, sebentar
lagi menyambut bulan suci Ramadhan. "Kalau kebersihan Masjid setiap hari kita
bersihkan, terutama saat hari Jum’at. Apalagi ini kan menjelang bulan suci
Ramadan,” kata dia.
5) Penyemprotan Disinfektan
Mengutip

akun

instagram

dkppsurabaya,

Pemkot

Surabaya

melakukan

penyemprotan di beberapa lokasi antara lain kantor, fasilitas umum, mal, pasar
dan akan berlanjut ke tempat lainnya. Penyemprotan itu dilakukan mulai 16
Maret 2020 dan dilakukan di sejumlah lokasi antara lain Balai Pemuda, Siola dan
Koridor, THR Mall, Balai Kota, Jemirto, Terminal TOW, Terminal Bungurasih.
Lalu Stasiun Semut, Stasiun Wonokromo, Stadon 10 November, Lapangan TR,
Lapangan Hoki, Pasar Keputran Utara, Pasar Wonokromo, Taman Bungkul,
Taman Mundu, Taman Sejarah, Masjid, Gereja, Wihara dan Pura. Selain itu,
dinas perhubungan juga menyemprot cairan disinfektan di sejumlah Suroboyo
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Bus Terminal Purabaya. Di setiap kursi, jendela dan tiang dilakukan
penyemprotan untuk mencegah penyebaran Covid-19.6

2. Pemenuhan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kota Surabaya Ditengah Penanganan
Penyebaran Pandemik Covid-19
Saat ini Negara sedang mengalami dampak dari adanya Covid-19, Mulai dari aspek
Kehidupan, Ekonomi, kesehatan, Sosial dan Budaya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran
Untuk menangani masalah Covid-19 ke masyaraktat dengan memerintahkan Pemerintah
daerah untuk melakukan penanganan Persoalan Covid-19 pada bidang Kesehatan, Bantuan
sosial, Insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM Supaya dapat berproduksi,
Pengalihan biaya Operasi APBD untuk penangan dampak Covid-19 sangatlah perlu di
lakukan untuk bisa membatu masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah dan masyarakat
yang kena dampak langsung dari virus corona.Sesuai denganPasal 4 Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi “ Negara bertanggung
jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ”. Dan pada Pasal 5 ayat 1 Undang Undang

Nomor

11

Tahun

2009

tentang

Kesejahteraan

Sosial

yang

berbunyi

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c.
kelompok; dan/atau d. masyarakat.
Penyelenggara bantuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah Surabaya berupa
Bantuan sosial Pemerintah Surabaya diminta Kementerian Sosial untuk Penyampaian data
Nama, Alamat masyarakat yang akan menerima Baksos Data itu sebagai dasar pemberian
bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat terdampak covid-19 senilai Rp 600 ribu/KPM
per bulan selama tiga bulan Secara bergiliran .Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan
Bantuan Kepada wali kota Surabaya selainbansos uang tunai Wali kota Surabaya juga
mendapatkan bantuan suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK),
dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantrenBesarannya yakni Rp 500 ribu per
orang/bulan selama tiga bulan dengan sasaran 600 ponpes dengan masing-masing 20 warung.
Supaya kesejahteraan dan kesedian bahan Pangan dan kesehatan dapat terus ada pada
masyarakat di tengah Adanya dampak dari Covid-19 saat ini Bantuan social yang saat ini
sudah dapat di terima masyarakat berupa dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat

6

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penekanan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 –
Surabaya.liputan6.com
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(KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan yang di berikan melalui tunai
oleh ketua RT setempat untuk di bagikan kepada masyarakat Penerimanya bisa bersumber
dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun dari non DTKS. Dengan intervensi
ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu
berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp 100 ribu
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.“7
Kota Surabaya mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM
yang setara 5,67 Milyar karena mengingat Surabaya sedang melakukan masa PSBB dan
Surabaaya juga merupakan daerah yang padat penduduk sehingga anggaran bantuan social
masyaarakat Surabaya yang paling banyak. Selain Bantuan Pangan dan Uang Tunai. Cara
Pemerintah untuk memberikan fasilitas kesejahteraan masyarakat sangat bermanfaat sekali
bagi masyarakat. Yang dimana masyarakat harus menjaga kesehatan tubuh melalui kesedian
pangan digunakan untuk kehidupan sehari hari.8 Bantuan Pemerintah selain berupa bantuan
Pangan dan uang tunai Pemerintah Surabaya juga memberikan fasilitas Kesehatan, Berupa
minuman dan makanan untuk mencukupi imun tubuh dan mencegah Covid -19 sarana umum
juga di sediakan oleh pemerintah untuk mencegah Covid-19 dengan, Menghimbau
masyarakat yang akan keluar rumah untuk selalu memakai masker, Menyediakan tempat cuci
tangan di tempat fasilitas umum seperti Pasar, Masjid, Gang Kampung dll.

PENUTUP
1. Kesimpulan
Covid-19 sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit
ringan sampai berat, seperti common cold atau pilik dan penyakit serius seperti MERS
dan SARS Penularanya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularanya dari manusia
ke manusia sangatlah terbatas. Covid-19 dapat menjangkit manusia dengan Gejala
maupun tanpa Gejala di antara ciri ciri Gejala yang timbul berupa: demam, pilek, sakit
tenggorokan, batuk, dan Sesak nafas. Sedangkan yang tanpa gejala biasa terjadi pada
seseorang yang Nampak sehat. Sedangkan dari beberapa kasus Virus ini dapat
menyebabkan resiko kematian. Orang-Orang yang sudah lanjut usia dan memiliki
penyakit dalam di antaranya (Asma, Jantung, Diabetes) memiliki resiko yang sangat
tinggi terkena Covid-19. Oleh karena penyakit virus corona ini masih baru, sehingga
7
8

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Walikota Surabaya No.16 Tahun2020
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untuk pengobatannya masih dalam pengembangan oleh para ahli kesehatan. Maka Peran
pemerintah yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakankebijakan upaya dalam penekanan dan pencegahan penyebaran covid-19. Peran
pemerintah yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan.

2. Saran
Mengatasi Permasalahan mengenai Penanganan Covid-19 Tak hanya Peran
Pemerintah dan para Medis yang memeranginya namun masyarakat

bersama bisa

membantu mengurangi penyebaran dengan selalu mematui Protokol dan himbauan dari
Pemerintah dengan tidak berpergian bila tidak perlu, tidak mudik ke kampong halaman
demi menjaga kesehatan keluarga di kampong halaman, Cuci tangan memakai sabun
setiap habis berpergian diluar rumah dan selalu memakai masker ketika hendak
berpergian setiap ber sama melawan Covid -19 agar supaya Covid-19 di Indonesia ini
bisa hilang dan Negara bisa aman serta menata perekonomian yang sudah terkendala
selama adanya Covid-19. Kebijakan Kebijakan dari Pemerintah sebaiknya harus selalu
berjalan sesuai dengan semestinya supaya masyarakat tidak mengalami keresahan selama
masa pandemik Covid-19 agar kesejahteraan masyarakat bisa terus terpenuhi.
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ABSTRAK
In encouraging the business world to run well, bank institutions must be able to provide a more
extreme strategy. If banks want to get out of a slump, then banks should not be able to use old
methods or ways of marketing their products and services. Corona has deconstructed the banking
order/system that has been running so far the Covid-19 pandemic has forced
individuals/groups/institutions/countries to change their lifestyle and behavior so far. If an
individual / group / institution / country does not make changes, then the changes will
automatically crush them, without exception in the banking business sector. Several business
sectors have been affected by the coronavirus (Covid-19) pandemic, including the banking
sector. Therefore, in order for the banking sector to continue to exist in the midst of the corona
virus pandemic, banks must carry out risk mitigation carefully, and use creative strategies to deal
with current uncertain conditions. Banks must immediately adapt to the conditions of the Corona
virus pandemic by implementing new strategies, and returning to the path of good performance.
It is hoped that the intermediary function of the bank will run smoothly and be able to leverage
Indonesia's national economic growth in the new normal era.
Keywords: relaxation, banking credit, business actors, the pandemic period

PENDAHULUAN
Sektor perbankan memiliki kedudukan sentral terhadap perkembangan perekonomian
suatu negara. Hal ini tidak lepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran
tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut
dengan UU Perbankan) yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan
1
2
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penyalur dana masyarakat. Bank mempunyai tujuan utama dalam transaksi berupa meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Dengan memfasilitasi masyarakat untuk menghimpun dana berbentuk
simpanan. Simpanan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat lain berbentuk kredit atau
lainnya.
Layanan terhadap perbankan yang menyangkut kredit semakin membuka seluas luasnya
guna peningkatan ekonomi secara maksimal meningat dampak pendemi 19 bagi pelaku usaha
secara umum sehingga perlu adanya stimulus yang harus dilakukan perbankan dalam mengambil
kebijakan - kebijakannya sehinnga perkembangan roda ekonomi tidak terlalu menghambat
meskipun kondisi Covid-19 diIndonesia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah
Pusat berkerja sama dengan Pemerintah Daerah senantiasa mencari solusi permasalahan secara
efektif akan tetapi tidak mengurangai dalam aktifitas ekonomi tetap jalan sehingga aktifitas ceara
ekonomi masih tetap terjaga. Pembatasan interaksi antar manusia serta memutus penyebaran
Covid-19 mulai dari sekolah, belajar, bekerja dan beribadah dengan tetap menjaga aktifitas
secara ekonomi tetap berjalan dengan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam memenuhi
kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya.
Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat (financial
intermediary), bank memiliki fasilitas berupa kredit. Fasilitas kredit merupakan produk bank
yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan. Sebagai efek dari
globalisasi, zaman terus berkembang dan kebutuhan hidup masyarakat senantiasa terus
bertambah, akibatnya sumber penghasilan terasa tidak mencukupi lagi. Masyarakat melakukan
berbagai inovasi untuk membuka berbagai macam bidang usaha baru. Dalam kegiatan
pengembangan usahanya, masyarakat memerlukan dana tambahan. Kredit yang disalurkan oleh
bank tersebut dimaksudkan untuk memberikan tambahan dana, sehingga dapat memberikan
keuntungan bagi kedua pihak. Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya
lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembang
kan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui
penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan
rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut.
Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan
pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
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Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh
kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan
dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang
dilanda oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Covid-19) yang
penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi
Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia.
Kebaharuan penelitian ini adalah masih belum dipahami secara umum perihal relaksasi
yang dilakukan Penerintah sehingga akan tetap terjaga produktifitas ekonomi bagi pelaku usaha.
Bank sebagaimana disebutkan dalam UU Perbankan No. 10 / 1998 dalam rangka meningkatkan
produktifitas bagi pelaku usaha tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Perumusan masalah
berdasarkan latar belakang penelitian telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan
masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah memperoleh kemudahan kredit bagi pelaku
usaha dimasa pandemi 19 ? dan Kendala apa yang bagi pelaku usaha didalam pengajuan kredit
dimasa pandemi 19 ?
PEMBAHASAN
1. Relaksasi Pemerintah Dalam Pemberian Kredit Masa Pandemi 19
Keberadaan Bank memegang peranan penting sebagai upaya peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemik Covid-19 telah menekan ekonomi sejumlah
negara, termasuk Indonesia. Virus corona ini menjadi beban bagi ekonomi Indonesia. Beberapa
sektor seperti pariwisata dan perdagangan perlahan mati karena terinfeksi virus corona. Dalam
rangka pencegahan terjadinya resesi ekonomi akibat covid-19 maka dilakukan relaksasi di sektor
perbankan, instrumen dan intervensi fiskal di sektor fiskal dan sebagain besar negara melakukan
cara agar pandemi Covid-19 tidak berdampak sangat dalam pada sektor ekonomi. Sehingga
krisis kesehatan yang saat ini terjadi sedapat mungkin tidak berdampak pada krisis ekonomi,
sosial dan keuangan. Dampak virus corona ini sudah mulai terasa bagi perekonomian dalam
negeri.
Salah satu contohnya adalah terus melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah telah
mempersiapkan anggaran dalam keputusan lockdown, anggaran tersebut termasuk sumber daya
yang mencukupi terkait bahan pokok makanan agar kepanikan masyarakat tidak muncul apabila
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keputusan lockdown harus dilakukan. Bank sebagaimana disebutkan dalam UU Perbankan No.
10/1998 merupakan badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang
banyak.Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai penghimpun dana
masyarakat dan sebagai penyalur ke masyarakat serta menyediakan jasa-jasa Bank lainnya.3
Kredit diberikan oleh Bank dengan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa
meningkat, sedangkan kemampuan mempunyai batasan sehingga membutuhkan bantuan modal
dalam rangka meningkatkan taraf hidup.4
Bank merupakan lembaga keuangan sebagai penghimpun dana antara lain deposito, giro,
tabungan atau simpanan lain, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang
membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat banyak. Peranan Bank bagi dunia usaha sangat kuat, baik peranan dalam
lalu lintas pembayaran, penghimpun dana maupun penyalur dana. Salah satu sumber pendanaan
perusahaan adalah Bank, sehingga gagalnya bank dapat berimbaskepada perusahaan-perusahaan
diluar sektor keuangan. Bank sebagai lembaga perantara penghimpun dana dari pihak ketiga
yaitu masyarakat. inevestor yang menaruh dananya di Bank sebagai investasi, kemudian sebaagi
penyalur dana ke pihak (masyarakat) yang membutuhkan dalam bentuk kredit.5
Dalam pelaksanaannya, Bank tidak terlepas dari prinsip kepercayaan dan kehati-hatian
dalam memberi kredit kepada debitur guna menekan risiko terjadinya risiko kredit bermasalah.6
Adapun penggolongan kolekbilitas kredit terdapat 5 kriteria yaitu: 7
1. Kredit lancar merupakan kredit yang siklus pembayarannya selalu tepat waktu baik pokok
dan/ atau bunga;
2. Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang siklus pembayarannya terdapat
tunggakan kurang dari 90 hari baik pokok dan/atau bunga;
3

Wisnu P. Setiyono, Miftakhul Nur Aini, “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan
Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama)”,Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol.
1 No. 2, hal 177.
4
Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6
5
Filifus A.G. Suryaputra, dkk, “Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia”, Jurnal
Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 2, Agustus 2017, hal 88.
6
Sutarno, 2009, Aspek-aspek Hukum Perkreditasn Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm. 93
7
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 66
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3. Kredit kurang lancar merupakan kredit yang siklus pembayarannya terdapat tunggakan lebih
dari 90 hari baik pokok dan/atau bunga;
4. Kredit yang diragukan merupakan kredit yang siklus pembayarannya terdapat tunggakan lebih
dari 180 hari baik pokok dan/atau bunga;
5. Kredit macet merupakan kredit yang siklus pembayarannya terdapat tunggakan lebih dari 270
hari baik pokok dan/atau bunga;
Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan dengan adanya Covid-19 menyebabkan
krisis pada ekonomi dan keuangan global. Hal ini dikarenakan, penyebaran virus ini telah
melumpuh kan ekonomi dan penyebarannya sangat luas ke seluruh negara. Sektor yang
terdampak pertama oleh krisis tersebut adalah sektor produksi dan pengeluaran. Dampaknya,
tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat bakal juga terdampak apabila pemerintah tidak
mengantisipainya dengan baik. Pendorong pergerakan roda perekonomian salah satunya dari
tingkat konsumsi rumah tangga, akan tetapi konsumsi rumah tangga juga mengaami kelambatan
laju pertumbuhan. Terjadinya penurunan daya beli mengingat dampak Covid-19 cukup
signifikan di hampir seluruh sektor ekonomi. Pasar keuangan Indonesia juga dipengaruhi oleh
tingkat produksi perusahaan mulai dari arus keuangan sampai dengan kredit perbankan.
Pemerintah, Bank Indonesia,OJK dan otoritas terkait harus saling bersinergi untuk memitigasi
risiko Covid-19 pada sektor ekonomi. Dalam perkembangannya, BI telah menggelontorkan
beberapa kebijakan moneter mulai dari suku bunga yang dipangkas, triple intervention, GWM
dipangkas dan convergent ratedengan tujuan untuk sistem keuangan tetap terjaga di tengah
guncangan

Covid-19.

Adapun

elemen

pendukung

pertumbuhan

ekonomi

selalu

berkesinambungan yaitusinergi, transformasi, dan inovasi.
2.

Keberadaan Bank Dalam Segi Ekonomi Masa Pandemi 19
Aktivitas ekonomi dalam negeri semakin tertekan akibat penyebaran virus corona.

Lambatnua aktivitas ekonomi itu akan berampak pada penyaluran kredit perbankan dan kualitas
asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Sensivity analysis dilakukan Bank Mandiri berdasar
POJK relaksasi kredit untuk menjaga NPL dalam kondisi aman dengan melakukan penilaian/
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assesment terhadap debitur-debitur yang termasuk debitur terdampak Covid-19 dan harus
diberikan restrukturisai. Strategi bank yang dapat dilakukan di tengah pandemi, yaitu
melalui Pertama, bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Tingkat kesehatan sebuah
bank ditentukan oleh grafik dari NPL yang ada, apakah tingkat risiko kreditnya tinggi atau
rendah. Bahkan dari data yang ada, NPL dapat mempengaruhi sistem keuangan. OJK No.
11/POJK.03/2020 diterbit kan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan memberikan
stimulus perekonomian. Stimulus ini berlaku 13 Maret 2020 s/d 31 Maret 2021 bagi industri
perbankan.Identifikasi debitur yang terdampak harus dilakukan oleh Bank secara proaktif
sehingga kebijakan stimulus OJK dapat berjalan secara optimal. POJK dikeluarkan untuk
membantu para debitur yang terdampak akibat corona akibat kinerja dan kapasitas yang
menurundan untuk mencegah adanya peningkatkan risiko kredit yang dapat mengganggu kinerja
perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan stimulus yang telah ada diharapkan dapat menekan kredit macet yang ada dan
kemudahan dalam pemberian kredit baru. POJK ini juga diharapkan menjadi bisa mendorong
kinerja perbankan sebagai intermediasi, kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi
secara optimal. Pemberian stimulus OJK ini diberikan dengan prinsip kehati-hatian dan
pencegahan terjadinya penyalahgunaan (moral hazard) serta diberikan kepada debitur yang
terdampak. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari:
1. Penilaian kolekbilitas kredit dengan plafon kredit s/d Rp 10 miliar berdasar pembayaran pokok
dan/atau bunga.
2. Peningkatan kolekbilitas kredit menjadi lancar dengan melakukan restrukturisasi tanpa adanya
batasan plafon dan jenis debitur.
Relaksasi pengaturan ini diberlakukan dalam jangka waktu satu tahun bagi debitur Nonpelaku usaha. Terkait mekanisme penerapannyadikembalikan kepada kebijakan masing-masing
bank dan sesuai dengan kapasitas membayar debitur.OJK juga merilis aturan bagi idustri
keuangan non Bank dalam rangka menahan efek lanjut pandemi virus corona dengan pemberian
relaksasi kepada nasabah. Selain itu, OJK juga mengeluarkan aturan penanganan masalah di
industri perbankan. Kredit macet merupakan kondisi debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai
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perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak bank, kategorinya berupa ketidak
mampuan pembayaran angsuran sama sekali, hanya dapat memenuhi pembayaran angsuran
sebagian, bahkan melakukan pembayaran setelah perjanjian kredit Bank harus punya peta
navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses
restrukrisasi harus segera jalan jelas sehingga cashflow bank terlihat setelah melakukan
treatment. Dengan begitu,bank mengetahui posisi

Strengths-Weakness- Opportunities-

Threats (SWOT) untuk dapat membuat revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan memperhati
kan kondisi karena Covid 19.
Kedua, Bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang
pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah Korona.
Adapun, menurut riset Dcode EFC (2020), sektor usaha (potential winner) tersebut adalah
sektor; agribisnis, telekomunikasi, ritel e-commerce, farmasi, produk pembersih & alat
kesehatan. Dan, untuk sektor-sektor yang terkapar merugi ataupun sektor-sektor yang terpuruk
sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka, sebaiknya tidak menjadi
pilihan bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Harapannya, bank tidak lagi bekerja
dengan membawa beban kredit macet atas ekspansi kredit barunya.
Ketiga, digital banking. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital
banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus menerus.
Namun, tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking, terdapat bisnis inti
yang masih membutuhkan fungsi oleh unsur manusia. Beberapa fungsi yang melibatkan unsur
manusia, sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh digital banking. Salah satu peran
tersebut adalah aktivitas pendampingan dan konsultasi bisnis. Sebagai contoh, misalnya ketika
nasabah bank yang bisnisnya terganggu akibat Covid-19, maka ia akan mendapatkan
pendampingan dan konsultasi bisnis dari tenaga pemasar bank. Bank memiliki Relationship
Manager (RM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini akan mendampingi sekaligus
sebagai konsultan apabila nasabah mengalami masalah dalam operasional bisnisnya.
Keempat, inovasi dan kreativitas bank. Korona menuntut bank harus semakin berinovasi.
Misalkan, bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh
debiturnya. Namun, bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah, melalui
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penjualan

produknya.

Seperti

diketahui,

imbauan

pemerintah

agar

masyarakat

melakukan physical distancing maupun social distancing mempengaruhi penjualan pelaku Usaha
yang menekuni bidan usaha yan dilakukannya. Menyiasati hal tersebut, bank dapat membantu
pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistem sehingga mampu berjualan secara
online. Contohnya adalah dengan create bagi pelaku usaha bentuk Go Online. Pelaku usaha
dengna sistem Go Online merupakan platform digital yang bertujuan untuk memfasilitasi
berbagai usaha yang dilakukannya binaan Bank dalam memperluas jangkauan penjualan produk
mereka. Para pelaku usaha yang berminat masuk dalam dunia bisnis maka perana sistem Go
Online cukup melalui proses tahapan-tahapan mudah.
Nasabah wajib melengkapi data dan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu dengan
mengakses microsite bagi pelaku usaha dengan sistem Go Online di website bank lewat tautan
portal bank. Selanjutnya, pihak penjual akan diminta untuk menyiapkan dokumentasi produk,
mengirimkan sampel barang, hingga proses pengiriman barang ke gudang-gudang inventori yang
dikelola oleh bank. Barang tersebut selanjutnya akan dibantu oleh bank untuk dijual melalui
platform sistem Go Online. Produk-produk unggulan dari pelaku usaha mitra binaan bank dapat
langsung dibeli di e-commerce rekanan seperti Qoo10 Singapura, Tokopedia, Shopee,
Bukalapak, Blanja.com dan Blibli.com.
Kelima, pergunakan tools zoom untuk On The Spot (OTS). Ketika pemerintah mengharus
kan social distancing ataupun physical distancing, maka, harapannya respon bank ialah dengan
memberlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau zoom.
Keenam, pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah pelaku usaha yang bisnisnya terganggu
akibat Covid-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank,
yaitu relationship manager (RM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini, akan
melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan
restrukturisasi hingga proses restrukturisasi tersebut berjalan lancar.
Ketujuh,

program

Tanggung

Jawab

Sosial

Perusahaan

Corporate

Social

Responbility (CSR) melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Bank dapat
menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online 'Bank Virtual Training and
Education' yang dilakukan melalui aplikasi sistem Go Online. Ini merupakan upaya Bank untuk
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terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah
imbauan pemerintah untuk pembatasan fisik yang berguna untuk menekan penyebaran Covid.
Aktivitas ekonomi dalam negeri semakin tertekan akibat virus corona berdampak
lambatnya aktivitas ekonomi itu akan berampak pada penyaluran kredit perbankan dan kualitas
asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Sensivity analysis dilakukan Bank Mandiri berdasar
POJK relaksasi kredit untuk menjaga NPL dalam kondisi aman dengan melakukan penilaian/
assesment terhadap debitur-debitur yang termasuk debitur terdampak Covid-19 dan harus
diberikan restrukturisai. OJK No. 11/POJK.03/2020 diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) bertujuan memberikan stimulus perekonomian. Stimulus ini berlaku 13 Maret 2020 s/d 31
Maret 2021 bagi industri perbankan.Identifikasi debitur yang terdampak harus dilakukan oleh
Bank secara proaktif sehingga kebijakan stimulus OJK dapat berjalan secara optimal. POJK
dikeluarkan untuk membantu para debitur yang terdampak akibat corona akibat kinerja dan
kapasitas yang menurundan untuk mencegah adanya peningkatkan risiko kredit yang dapat
mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
Kredit macet merupakan kondisi debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai perjanjian
yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak bank, kategorinya berupa ketidakmampuan
pembayaran angsuran sama sekali, hanya dapat memenuhi pembayaran angsuran sebagian,
bahkan melakukan pembayaran setelah perjanjian kredit berakhir.8 Kebijakan stimulus yang
telah ada diharapkan dapat dapat menekan kredit macet yang ada dan kemudahan dalam
pemberian kredit baru. POJK ini juga diharapkan menjadi bisa mendorong kinerja perbankan
sebagai intermediasi, kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal.
Pemberian stimulus OJK ini diberikan dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan terjadinya
penyalahgunaan (moral hazard) serta diberikan kepada debitur yang terdampak. Kebijakan
stimulus yang dimaksud terdiri dari:
1. Penilaian kolekbilitas kredit dengan plafon kredit s/d Rp 10 miliar berdasar pembayaran pokok
dan/atau bunga.

8

Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masaah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm. 32
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2. Peningkatan kolekbilitas kredit menjadi lancar dengan melakukan restrukturisasi tanpa adanya
batasan plafon dan jenis debitur.
Relaksasi pengaturan ini diberlakukan dalam jangka waktu satu tahun bagi debitur Nonpelaku usaha. Terkait mekanisme penerapannya dikembalikan kepada kebijakan masing-masing
bank dan sesuai dengan kapasitas membayar debitur.OJK juga merilis aturan bagi idustri
keuangan non Bank dalam rangka menahan efek lanjut pandemi virus corona dengan pemberian
relaksasi kepada nasabah. Selain itu, OJK juga mengeluarkan aturan penanganan masalah di
industri perbankan. Kinerja Perbankan Atas Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19
Salah satu faktor penentu keberhasilan sistem ekonomi di Indonesia dipegang oleh sektor
perbankan yang merupakan jantung dalam sistem perekonomian Indonesia. Pemegang fungsi
intermediasi maka Bank sebagai penghimpun dananya masyarakat dan sebagai penyalur kembali
ke masyarakat dengan kredit kepada sektor-sektor usaha dalam rangka membantu pengembangan
usaha sebagai penunjang terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan
pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kestabilannasional, serta
taraf hidup rakyat yang meningkat.
Bank sebagai lembaga yang memegang posisi penting harus senantiasa mencapai kinerja
serta kontiuitasnya selalu terjaga.9 Perbankan Indonesia dituntut untuk melakukan peningkatan
kinerja keuangan supaya bertahan dan bersaing dalam ketatnya kativitas bisnis perbankan.
Keseluruhan kinerja bank adalahbentukgambaran prestasi pencapaian bank dalam melaksanakan
operasionalnya, dari segi keuangan, segi pemasaran, segi penghimpun dana, dan penyaluran
dana, teknologi dan segi SDM. Kinerja keuangan bank terdiri dari kegiatan bank pada periode
mencakup segi funding (penghimpunan dana) dan landing (penyaluran dana) kemudian
menggunakan indikator pengukuran dari segi kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas
bank. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melakukan analisis dan evaluasi

9

Fany Indriyani, “Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi
Literatur” Volume 6 Nomor 2, Desember 2015 hal. 110.
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laporan keuangan. Data posisi dan kinerja keuangan dimasa lalu yang kemudian menjadi tolak
ukur sebagai prediksi posisi dan kenerja keuangan di masa yang akan datang.10
3.

Peran Perbankan Atas Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19
Salah satu faktor penentu keberhasilan sistem ekonomi di Indonesia dipegang oleh sektor

perbankan yang merupakan jantung dalam sistem perekonomian Indonesia. Pemegang fungsi
intermediasi maka Bank sebagai penghimpun dananya masyarakat dan sebagai penyalur kembali
kemasyarakat dengan kredit kepada sektor-sektor usaha dalam rangka membantu pengembangan
usaha sebagai penunjang terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan
pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kestabilannasional, serta
taraf hidup rakyat yang meningkat. Bank sebagai lembaga yang memegang posisi penting harus
senantiasa mencapai kinerja serta kontiuitasnya selalu terjaga.11 Perbankan Indonesia dituntut
untuk melakukan peningkatan kinerja keuangan supaya bertahan dan bersaing dalam ketatnya
kativitas bisnis perbankan. Keseluruhan kinerja bank adalahbentukgambaran prestasi pencapaian
bank dalam melaksanakan operasionalnya, dari segi keuangan, segi pemasaran, segi penghimpun
dana, dan penyaluran dana, teknologi dan segi SDM. Kinerja keuangan bank terdiri dari kegiatan
bank pada periode mencakup segi funding (penghimpunan dana) dan landing (penyaluran dana)
kemudian menggunakan indikator pengukuran dari segi kecukupan modal, likuiditas dan
profitabilitas bank. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melakukan analisis
dan evaluasi laporan keuangan.
Data posisi dan kinerja keuangan dimasa lalu yang kemudian menjadi tolak ukur sebagai
prediksi posisi dan kenerja keuangan di masa yang akan datang.12Kinerja bank sangat
dipengaruhi faktor internal dan f eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dikendalikan
manajemen yang mempengaruhi kinerja bank. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor
yang tidak dapat dikendalikan manajemen, seperti faktor makroekonomi dan karakteristik
industri. Faktor-faktor tersebut adalah Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko
10

Endi Sarwoko,“Analisis Kinerja Bank Swasta Nasional Devisadan Non Devisa di Indonesia”, Jurnal
Ekonomi ModerenisasiI, Volume 5, Nomor 2, Juni 2009, hal. 94
11
Fany Indriyani, “Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi
Literatur” Volume 6 Nomor 2, Desember 2015 hal. 110.
12
Endi Sarwoko,“Analisis Kinerja Bank Swasta Nasional Devisadan Non Devisa di Indonesia”, Jurnal
EkonomiModerenisasiI, Volume 5, Nomor 2, Juni 2009, hal. 94
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Pasar (NIM), Permodalan (CAR), dan Likuiditas (LDR), faktor-faktor ini merupakan faktorfaktor dari dalam yang mempengaruhi kinerja bank.13

Tiap-tiap bank telah menyiapkan

kebijakan internal masing-masing untuk di implemantasikan kebijakan stimulus OJK tersebut.
Teknis pelaksanannya, penilaian terhadpa nasabah / debitur yang terdampak harus dilakukan
oleh tiap-tiap bank dalam penentuan tingkat restrukturisasi kreditnya apakah berada pada level
berat, sedang, ringan atau tidak perlu dilakukan restrukturisasi. Restrukturisai diterapkan pada
debitur yang memang berhak yang dimana kondisi debitur terdampak secara langsung/tidak
langsung baik pada sektor ekonomi, transportasi, parisiwata, perhotelan, perdagangan, pertanian,
pertambangan maupun pengolahan. Hal itu dilakukan agat roda perekonomian tetap berjalan
walaun telah terkontraksi dengan adanya pandemi Covid-19.
Skema restrukturisasi akan dilakukan Himbara bagi debitur sebagai pelaku usaha, antara
lain berupa suku bunga yang diturunkan, jangka waktu yang ditambah, jadwal angsuran pokok
dan/atau bungayang diatur/dijadwalkan kembali serta keringanan bunga sesuai dengan kondisi
debitur. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh debitur guna memperoleh fasilitas
restrukturisasi tersebut yaitu pertama dengan permohonan ajuan restrukturisasi kepada Bank
yang terkait, kemudian berdasar permohonan debitur tersebut maka Bank akan menetapkan level
restrukturisasinya berdasar penilaian dampak yang terjadi pada debitur yang bersangkutan.Bank
akan menetapkan jenis restrukturisasi sesuai dengan dampak yang terjadi pada usaha debitur
akibat Covid-19. Perekonomian di dunia sangat terdampak akibat adanya wabah virus corona
salah satunya Indonesia. Bursa efek Indonesia (BEI) juga mengalami guncangan, industri
manufaktur, bagi pelau usaha, industri keuangan, pendapatan masyarakat secara individu juga
turut terdampak gelombang wabah corona ini. Hal ini yang menjadi dasar, negara-negara
menggolontorkaan stimulus ekonomi dalam rangka pengurangan dampak perekonomian yang
semakin turun.
Para pelaku usaha baik mikro dan makro sangat merasakan beratnya roda usaha yang
berjalan dan terkendala untuk mengangsur kredit mereka di bank secara tepat waktu. Hal lain
juga dirasakan oleh sektor transportasi online yang mengalami penurunan pendapatan dengan
adanya wabah ini.Pola kehidupan yang berubah dengan adanya social distancing dan physical
13

Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi
Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 20 No. 1, hal. 26
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distancing menganjurkan semua masyarakat melakukan segala hal yang bisa dilakukan di rumah
antara lain berkerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah.Kenaikan jumlah
kredit macetpun juga sangat tinggi karena akhirnya banyak debitur yang tidak mampu membayar
angsuran dengan tepat waktu bahkan tidak mampu mengembalikan hutangnya secara lunas.
Beratnya tantangan yang dialami oleh sektor-sektor industri termasuk pealku usaha. BUMN
dalam hal ini bertugas aspek kesehatan dan juga mendukung sistem iklim perekonomian yaitu
sektor usaha dan moneter. Dalam rangka membantu sektor-sektor industri yang terdampak maka
Kementerian BUMN menerbitkan beberapa kebijakan dengan berkoordinasi dengan lembaga
terkait. Bank-bank BUMN tentunya diminta untuk melakukan penurunan suku bunga bagi
industri sektor usaha, selain itu dapat juga diajukan kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan
oleh OJK bagi sektor-sektor lain yang terdampak antara lain perhotelan, restoran/ rumah makan,
penerbangan dan lain sebagainya. Pemerintah juga akan mengeluarkan obligasi-obligasi khusus
nya obligasi dari perusahaan BUMN yang ratingnya bagus, seperti BRI dan Mandiri dalam
rangka membantu devisa.
Ditegah penyebaran pandemi Covid-19 yang mulai memukul sektor riil dan keuangan,
kinerja perbankan ditanah air pada kartal pertama masih positif (masih cukup kuat) baik dari sisi
permodalan maupun kualitas kredit.BI selaku pemegang utama kestabilitan mata uang rupiah dan
inflasi maka BI telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter terkait kondisi ekonomi yang
semakin melemah saat ini. Diharapkan dapat dilakukan penurunan suku bunga acuan perbankan
sehingga dapat membawa angin segar ke industri perbankan untuk ikut penurunan ini. Gubernur
BI mengatakan kebijakan moneter di tengah wabah corona saat ini tetap akomodatif dan
konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran. Dengan melihat
kondisi ekonomi seperti ini, kemungkinan kinerja perbankan akan sedikit menurun paling tidak
setahun kedepan. Namun, BI tetap berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan
memperhatikan stabilitas eksternal yang terjaga di kala perekonomian global terus melambat.
perbankan secara optimal, sistem keuangan yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang
meningkat. Diterbitkannya kebijakan-kebijakan stimulus oleh pemerintah khusunya di sektor
perbankan sangat membawa angin segar bagi sektor industri. POJK terkait relaksasi kredit
berupa peningkatan kualitas kolebilitas kredit dan restrurturisasi kredit bagi debitur yang
terdampak. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini tengah mengalami krisis ekonomi,
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terutama masyarakat pelaku usaha maka OJK memberikan stimuluskepada debitur yang
terdampak penyebaran Covid-19 dalam sistem perbankan.
Kinerja bank sangat dipengaruhi faktor internal dan f eksternal. Faktor internal
merupakan faktor yang dikendalikan manajemen yang mempengaruhi kinerja bank. Sedangkan
faktor eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan manajemen, seperti faktor
makro ekonomi dan karakteristik industri. Faktor-faktor tersebut adalah Efisiensi Operasi
(BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko Pasar (NIM), Permodalan (CAR), dan Likuiditas (LDR),
faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi kinerja bank.14 Respon
beberapa bank milik negara yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank BNI yang
terhimpun dari HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) mendukung kebijakan OJK yang
telah menerbitkan kebijakan stimulus pada sektor perbankan supaya tetap bertahan dan berjalan
di masa pandemi Covid-19. Dukungan diberikan dalam bentuk komitmen dalam penerpakan
kebijakan stimulus tersebut untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di
Indonesia tetap terjaga dan terselamatkan dari dampak virus corona. Tiap-tiap bank telah
menyiapkan kebijakan internal masing-masing untuk di implemantasikan kebijakan stimulus
OJK tersebut. Teknis pelaksanannya, penilaian terhadpa nasabah/debitur yang terdampak harus
dilakukan oleh tiap-tiap bank dalam penentuan tingkat restrukturisasi kreditnya apakah berada
pada level berat, sedang, ringan atau tidak perlu dilakukan restrukturisasi.
Restrukturisai diterapkan pada debitur yang memang berhak yang dimana kondisi debitur
terdampak secara langsung/tidak langsung baik pada sektor ekonomi, transportasi, parisiwata,
perhotelan, perdagangan, pertanian, pertambangan maupun pengolahan. Hal itu dilakukan agat
roda perekonomian tetap berjalan walaun telah terkontraksi dengan adanya pandemi Covid19.Skema restrukturisasi akan dilakukan Himbara bagi debitur UMKM, antara lain berupa suku
bunga yang diturunkan, jangka waktu yang ditambah, jadwal angsuran pokok dan/atau
bungayang diatur/ dijadwalkan kembali serta keringanan bunga sesuai dengan kondisi
debitur.Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh debitur guna memperoleh fasilitas
restrukturisasi tersebut yaitu pertama dengan permohonan ajuan restrukturisasi kepada Bank
yang terkait, kemudian berdasar permohonan debitur tersebut maka Bank akan menetapkan level
14

Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno, “FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi
Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 20 No. 1, hal. 26
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restrukturisasinya berdasar penilaian dampak yang terjadi pada debitur yang bersangkutan.Bank
akan menetapkan jenis restrukturisasi sesuai dengan dampak yang terjadi pada usaha debitur
akibat Covid-19.
Perekonomian di dunia sangat terdampak akibat adanya wabah virus corona salah satunya
Indonesia. Bursa efek Indonesia (BEI) juga mengalami guncangan, industri manufaktur, bai
pelaku usaha terutama dalam usaha mikro kecil, industri keuangan, pendapatan masyarakat
secara individu juga turut terdampak gelombang wabah corona ini. Hal ini yang menjadi dasar,
negara-negara menggolontorkaan stimulus ekonomi dalam rangka pengurangan dampak
perekonomian yang semakin turun. Para pelaku usaha baik mikro dan makro sangat merasakan
beratnya roda usaha yang berjalan dan terkendala untuk mengangsur kredit mereka di bank
secara tepat waktu. Hal lain juga dirasakan oleh sektor transportasi online yang mengalami
penurunan pendapatan dengan adanya wabah ini.Pola kehidupan yang berubah dengan adanya
social distancing dan physical distancing menganjurkan semua masyarakat melakukan segala hal
yang bisa dilakukan di rumah antara lain berkerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah
di rumah.Kenaikan jumlah kredit macetpun juga sangat tinggi karena akhirnya banyak debitur
yang tidak mampu membayar angsuran dengan tepat waktu bahkan tidak mampu mengembali
kan hutangnya secara lunas. Beratnya tantangan yang dialami oleh sektor-sektor industri
termasuk pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam hal ini bertugas aspek kesehatan dan juga

mendukung sistem iklim perekonomian yaitu sektor usaha dan moneter.
Dalam rangka membantu sektor-sektor industri yang terdampak maka Kementerian
BUMN menerbitkan beberapa kebijakan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait.
Bankbank BUMN tentunya diminta untuk melakukan penurunan suku bunga bagi industri sektor
usaha, selain itu dapat juga diajukan kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK bagi
sektor-sektor lain yang terdampak antara lain perhotelan, restoran/ rumah makan, penerbangan
dan lain sebagainya. Pemerintah juga akan mengeluarkan obligasi-obligasi khususnya obligasi
dari perusahaan BUMN yang ratingnya bagus, seperti BRI dan Mandiri dalam rangka membantu
devisa. Ditegah penyebaran pandemi Covid19 yang mulai memukul sektor riil dan keuangan,
kinerja perbankan ditanah air pada kartal pertama masih positif (masih cukup kuat) baik dari sisi
permodalan maupun kualitas kredit.BI selaku pemegang utama kestabilitan mata uang rupiah dan
inflasi maka BI telah mengeluar kan kebijakan kebijakan moneter terkait kondisi ekonomi yang
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semakin melemah saat ini. Diharapkan dapat dilakukan penurunan suku bunga acuan perbankan
sehingga dapat membawa angin segar ke industri perbankan untuk ikut penurunan ini. Gubernur
BI mengatakan kebijakan moneter di tengah wabah corona saat ini tetap akomodatif dan
konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran. Dengan melihat
kondisi ekonomi seperti ini, kemung kinan kinerja perbankan akan sedikit menurun paling tidak
setahun kedepan. Namun, BI tetap berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan
memperhatikan stabilitas eksternal yang terjaga di kala perekonomian global terus melambat.

PENUTUP
1.

Kesimpulan

Perkembangan penyebaran Covid-19 secara global yang selalu meningkat dan Indonesia
merupakan satu diantara negara lain yang terdampak Covid-19. Covid-19 tidak hanya
menyebabkan guncangan krisis kesehatan, akan tetapi juga menimbulkan guncangan pada
seluruh sektor ekonomi, pendidikan dan sosial. Dalam mengatasi dampak Covid ada beberapa
negara yang menerapkan lockdown dan semi lockdown. Indonesia sendiri memang tidak
menerapkan lockdown akan tetapi menerapkan physical distancing yaitu memfokuskan segala
kegiatan di rumah. Tanpa adanya kebijakan lockdown, ternyata berpengaruh pada ekonomi
masyarakat, terutama sektor usaha/ Pelaku Usaha.
2.

Saran

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah mengharapkan agar debitur dapat melakukan
kewajibannya dalam pembayaran kredit. Hal ini guna untuk menjaga stabilitas keuangan
(perbankan) agar tidak mengalami pemerosotan.Pemerintah juga mengharapkan agar debitur
dapat melaksanakan dengan baik kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut, karena
kinerja debitur juga akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

700

EISSN 2460-0105

:: HUKUM BISNIS ::
Universitas Narotama Surabaya
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Erani. “Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi”, Jurnal
Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 September 2010.
Buku, Artikel : Baroroh, Utami. “Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine”, Jurnal Etikonomi Vol. 11 No. 2
Oktober 2012.
Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005
Gatot Supramono, Perbankan dan Masaah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka
Cipta, Jakarta, 2009
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009
Indriyani, Fany. “Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi
Literatur” Volume 6 Nomor 2, Desember 2015.
9 Laxmi Koju, Ram Koju, Shouyang Wang. “Macroeconomic and Bank Specific Determinants
of Non Performing Loans : Evidence from Nepalese Banking System”. Journal of Central
Banking Theory and Practice, Oktober 2017
Peterson K. Ozili. “Non-performing loans and financial development new evidence”. The
Journal of Risk Finance Vol 20 No 1, 2019
Purwoko, Didik., Bambang Sudiyatno. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi
Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi,
Vol. 20 No. 1.
Sarwoko,Endi. “Analisis Kinerja Bank Swasta Nasional Devisadan Non Devisa di Indonesia”,
Jurnal EkonomiModerenisasiI, Volume 5, Nomor 2, Juni 2009.
Setiyono, P. Wisnu, Miftakhul Nur Aini. “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan
Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama)”
,Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol. 1 No. 2.
Suryaputra, Filifus A. G., dkk.“Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia”,
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 2, Agustus 2017.
Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditasn Pada Bank, Alfabeta, Bandung. 2009
Utomo, Yuni Prihadi., Bambang Setiaj. “Efektifitas Pengaruh Kebijakan Moneter Dalam Kinerja
Sektor Perbankan”, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 13, No. 1, Juni 2012.

701

