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KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, yang telah melimpahkan
rahmatNya sehingga Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penguatan
Sistem Pertahanan Negara dapat diselesaikan. Penguatan Sistem Pertahanan Negara merupakan salah
satu agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019. Agenda ini masuk dalam agenda Nawa cita yang

N

pertama, yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
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kepada seluruh warga negara melalui politik hukum luar negeri bebas aktif, keamanan nasional
terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan
nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Pilihan prioritas ini di antaranya disebabkan
karena konstelasi geo-politik global yang menjadi tantangan bagi negara yang terbuka dan luas seperti
Indonesia, munculnya gerakan terorisme global, kompetisi penyediaan energi dan pangan, globalisasi
nilai-nilai budaya, serta kesadaran bersama untuk membangun tata kelola global (global governance)

kepentingan nasional.
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dan bangunan bersama global (global architecture), yang berpotensi mengalami benturan dengan

Dalam rangka mengawal pelaksanaan agenda tersebut, maka penguatan pembangunan hukum
memiliki peran penting untuk dapat menegakkan supremasi hukum. Pembangunan hukum, haruslah
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dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan
tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan berkepastian. Proses pembangunan
hukum berkaitan erat dengan (i) proses pembentukan hukum atau perangkat peraturan perundangundangan (law making process), (ii) proses pelaksanaan dan penegakan (law enforcement), dan (iii)

PU

proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan
sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (legal awareness) yang di

dalamnya mengandung unsur evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan.
BPHN memandang perlu melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan melakukan penilaian

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem ketahanan negara dengan
menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu: (1) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan
perundang-undangan; (2) kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) penilaian
terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan; (4) potensi disharmoni ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan (5) efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan, agar upaya
i

penguatan sistem pertahanan negara dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan
sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2015-2019. Hasil analisis evaluasi ini berupa rekomendasi
terhadap status peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) perubahan peraturan perundangundangan; (2) penggantian peraturan perundang-undangan; (3) pencabutan peraturan perundangundangan ; atau (4) peraturan perundang-undangan tersebut dipertahankan. Rekomendasi hasil
analisis evaluasi hukum menjadi bahan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN)

N

untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga digunakan sebagai bahan perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.
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Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam menentukan kebijakan dan regulasi dalam perspektif pertahanan negara dalam kerangka sistem
hukum nasional.
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Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,

NIP. 19610110 198303 2 001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

N

Penguatan Sistem Pertahanan Negara merupakan salah satu agenda prioritas dalam
RPJMN 2015-2019. Agenda ini masuk dalam agenda Nawa cita yang pertama, yaitu
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menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada
seluruh warga negara melalui politik hukum luar negeri bebas aktif, keamanan nasional
terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi
kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Pilihan prioritas ini di
antaranya disebabkan karena konstelasi geo-politik global yang menjadi tantangan bagi

EV

negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia, munculnya gerakan terorisme global,
kompetisi penyediaan energi dan pangan, globalisasi nilai-nilai budaya, serta kesadaran
bersama untuk membangun tata kelola global (global governance) dan bangunan bersama
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global (global architecture), yang berpotensi mengalami benturan dengan kepentingan
nasional.

Permasalah dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 pada
bidang pertahanan dan keamanan merupakan hasil formulasi tiga komponen utama. Pertama,
RPJMN tahap III ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang

PU

nasional (RPJPN) yang bervisi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan
demokratis, serta aman dan bersatu di mana untuk bidang pertahanan dan keamanan, visi
khususnya ialah penguatan intensif kemampuan pertahanan nasional, keamanan dalam
negeri, dan keamanan sosial. Kedua, RPJMN tahap III juga memperhatikan visi Kabinet Kerja

2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong, dengan misi khusus pada bidang pertahanan dan keamanan
adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketiga, RPJMN tahap III ini juga meninjau

1

realita terkini baik domestik, kawasan, maupun global yang mempengaruhi kepentingan
nasional secara langsung atau tidak langsung. Di dalam negeri, lingkungan strategis Indonesia
diwarnai kestabilan sosio-politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara
pada tingkat regional dan internasional terjadi persaingan sebagai hasil dari redistribusi
kekuatan dunia yang terkonsentrasi di Asia Pasifik.
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Berdasarkan pertimbangan ketiga hal di atas, RPJMN 2015-2019 bidang pertahanan
dan keamanan mengusung isu strategis yang selaras yaitu Peningkatan Kapasitas Pertahanan
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dan Stabilitas Keamanan Nasional. Isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuh
sub-isu strategis untuk periode lima tahun ke depan, yaitu: a) Permasalahan alutsista TNI dan
Almatsus Polri dan pemberdayaan industri pertahanan, b) Kesejahteraan dan profesionalisme
prajurit, c) Profesionalisme Polri, d) Intelijen dan Kontra Intelijen, e) Gangguan keamanan dan
pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat, f) Prevalensi penyalahgunaan

EV

narkoba, dan g). Sistem keamanan nasional yang integratif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa
Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman
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dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.1 Segala hal terkait pelaksanaan kegiatan
pertahanan secara terpadu diselenggarakan dalam sebuah sistem pertahanan negara. 2
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang
penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta

PU

keyakinan pada kekuatan sendiri3, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap
bangsa dari segala bentuk ancaman.4 Oleh karena itu, sistem pertahanan Indonesia harus
ditempatkan sebagai salah satu sistem fundamental negara untuk dapat menjawab segala

Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa:
“Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah
dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”
3 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
4 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
1

2

2

ancaman serta tantangan keamanan yang akan dihadapi bangsa pada masa mendatang.
Dengan demikian pertahanan negara harus dilihat dalam dua kerangka besar, yaitu secara
konseptual sebagai Sistem Pertahanan Indonesia dan secara operasional sebagai Postur
Pertahanan Indonesia.5 Dalam Sistem Pertahanan terdapat dua elemen utama, yakni aspek
kewilayahan dan aspek sumber daya. Konsep kewilayahan dalam sistem pertahanan Indonesia

N

membagi wilayah pertahanan Indonesia ke dalam pertahanan berlapis yang terdiri dari tiga
bagian, yaitu pertahanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Wilayah Yurisdiksi (Perairan
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Teritorial), dan Wilayah Pulau-Pulau Terdalam. Sedangkan postur pertahanan terdiri dari tiga
elemen utama, yaitu kekuatan pertahanan, kemampuan pertahanan dan juga gelar
pertahanan. Kekuatan pertahanan dalam postur pertahanan Indonesia dapat dilihat dari
besaran kekuatan yang dimiliki oleh TNI, yaitu alutsista dan jumlah personil. Saat ini, jumlah
personil TNI adalah 302.000 personil dengan rincian 233.000 personil Angkatan Darat, 45000

EV

personil Angkatan Laut dan 24.000 personil Angkatan Udara.6 Sementara itu, sesuai dengan
kategori dari United Nations Registration of Conventional Arms (UNROCA), alutsista terdiri dari
tujuh kategori senjata konvensional, yaitu BattleTanks, Armoured Combat Vehichels, Large
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Calibre Artilery Systems, Combat Aircraft, Attack Helicopters, Warships, dan Missiles.7
Adapun kemampuan pertahanan sebagai bagian dari postur pertahanan merupakan
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aspek kualitatif dan fungsional dari kekuatan pertahanan yang dikelompokan ke dalam empat

5
6
7

Mohammad AS Hikam (ed), Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam unia Yang Berubah,
(Jakarta: Rumah Buku, 2014) Hlm. 306
International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2013 Chapter Six: Asia (London:
Routledge, 2013), 279, dalam Mohammad AS Hikam (ed), opcit.Hlm. 309
UNROCA, “The Global Reported Arms Trade: The UN Registered of Conventional Arms,” UN-register,
diakses pada 26 Agustus 2013, http:// www.un-register.org/Background/Index.aspx., dalam Mohammad
AS Hikam (ed), opcit. Hlm. 309
3

kemampuan utama. Keempatnya adalah kemampuan pertahanan 8, kemampuan keamanan9,
kemampuan logistik10, dan kemampuan intelijen11.
Pemahaman mengenai ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia secara tegas
membagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non militer. Dalam menghadapi ancaman
militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung

N

oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi
ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai
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unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh

Kemampuan Pertahanan mencakup mempertahankan udara nasional, pemukul strategis, dan peperangan
elektronika. Kemampuan mempertahankan udara nasional dikembangkan dengan melaksanakan
pendeteksian, pengamatan, pengintaian dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara nasional.
Kemampuan ini diselenggarakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara dengan
memaksimalkan sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra. Kemampuan pemukul
strategis disiapkan untuk menangani 4 trouble spot secara bersamaan, yang diselenggarakan oleh satuan
Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, kekuatan pemukul laut dan udara strategis. Kemampuan
pernika, disiapkan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI, meliputi alat peralatan pernika,
sumber daya manusia yang mengawaki, serta pendukung lainnya. Lihat Mohammad AS Hikam (ed), opcit.
Hlm. 311-312
9 Kemampuan Keamanan mencakup: Pertama, kemampuan untuk mengamati dan mengamankan wilayah
udara, laut, dan wilayah daratan, serta menempatkan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan dan
terpencil sebagai daerah yang mendapat perlakuan khusus. Kedua, kemampuan penegakan hukum di laut
dan udara nasional untuk mencegah dan mengatasi setiap pelanggaran-pelanggaran dan ancaman yang
membahayakan kepentingan masyarakat dan nasional secara utuh. Ketiga, kemampuan untuk mengatasi
gangguan keamanan dalam negeri, seperti gerakan separatis, terorisme, pemberontakan bersenjata,
insurjensi, perompakan, pembajakan, konflik komunal, dan gangguan keamanan lainnya yang
penanganannya melalui operasi militer selain perang. Lihat dalam Mohammad AS Hikam (ed), opcit. Hlm.
312
10 Kemampuan Dukungan (logistik) mencakup: Pertama, kemampuan memberikan dukungan terhadap
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di luar fungsi pertahanan militer, seperti bantuan kemanusiaan
dalam mengatasi dampak bencana alam dan buatan, pemogokan massal, dan bantuan lain dalam
membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Kedua, kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib bagi warga negara dalam rangka Pertahanan Negara. Ketiga, kemampuan untuk
memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keempat, kemampuan untuk membantu fungsi
pertahanan nir-militer dalam rangka penyediaan logistik pertahanan, memperkuat diplomasi, survei dan
pemetaan wilayah negara, penataan ruang nasional, kegiatan bela negara, serta penelitian dan
pengembangan teknologi dan industri nasional untuk pertahanan. Kelima, kemampuan untuk
melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan
regional. Lihat dalam Mohammad AS Hikam (ed), opcit. Hlm. 313.
11 Kemampuan Intelijen yang dikembangkan ke depan adalah keterpaduan 7 kemampuan, yakni Human
Intelligent (Humint), Imagery Inteligent (Imint), Measurement and Signal Intelligent (Masint),
Communication Intelligent (Comint), Telemetry Intelligent (Telint), Electronic Intelligent (Elint) dan Open
Source Intelligent (Osint). Kemampuan intelijen dikembangkan untuk menghindari pendadakan dan
kegiatan spionase lawan, mendukung proses dan implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara,
serta menyediakan informasi secara tepat dan akurat. Lihat dalam Mohammad AS Hikam (ed), opcit. Hlm.
313-314.
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unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.12 Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha
membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta
menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan
dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang
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terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Hal ini
berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas komponen dasar, komponen utama,
komponen khusus, dan komponen pendukung. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam
Undang-Undang ini, hanya Tentara Nasional Indonesia saja yang ditetapkan sebagai komponen
utama, sedangkan cadangan Tentara Nasional Indonesia dimasukkan sebagai komponen

EV

cadangan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara
sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan
perlakuan

terhadap

kombatan

dan

nonkombatan,

serta

untuk

penyederhanaan
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pengorganisasian upaya bela negara. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengatur
mengenai sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, baik
sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung.13

B. Permasalahan

PU

Dari latar belakang di atas maka maka permasalahan yang akan dianalisis dan evaluasi
adalah:

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana yang
mengancam keamanan negara memenuhi prinsip NKRI, berkelanjutan, keadilan,
demokrasi, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi serta indikatornya?

12
13

Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
ibid
5

2. Apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan dan
penegakan hukum atas tindak pidana yang mengancam keamanan negara dalam sistem
pertahanan negara?
3. Bagaimanakah efektivitas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak

N

pidana yang mengancam keamanan negara?

C. Tujuan Kegiatan
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Analisis dan evaluasi dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara ini bertujuan
untuk:

1. Mengetahui kesesuaian antara prinsip NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi,
Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi serta indikatornya terhadap peraturan
perundang-undangan yang terkait tindak pidana yang mengancam keamanan negara;

EV

2. Mengetahui potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan dan
penegakan hukum atas tindak pidana yang mengancam keamanan negara dalam sistem
pertahanan negara;
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3. Mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak
pidana yang mengancam keamanan negara;
4. Memberikan rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana yang mengancam

PU

keamanan negara.

D. Ruang Lingkup Kegiatan
Mengingat luasnya cakupan isu strategis bidang pertahanan dan keamanan tersebut,

maka untuk tahun 2016, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penguatan Sistem
Pertahanan Negara hanya malakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kemampuan pertahanan negara,14 khususnya terhadap
peraturan perundang-undangan terkait pengamanan tindak pidana yang mengancam

14

Lihat dalam Mohammad AS Hikam (ed), opcit. Hlm. 312
6

keamanan negara dan penguatan koordinasi intelijen, yang sekaligus merupakan isu strategis
keempat dari sektor pertahanan dalam RPJMN 2015-2019.
Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan ini diperlukan karena kita menginginkan
pembangunan demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan
keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Meskipun stabilitas tidaklah inheren dengan
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demokrasi. Stablilitas yang ingin diciptakan adalah stabilitas dalam kerangka demokrasi dan
bukan stabilitas yang otoriter.
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Di sinilah hukum -yang salah satu fungsinya adalah menciptakan kepastian dan
ketertiban- memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas nasional. Reformasi konstitusi
telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: ”Negara
Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain bahwa

EV

adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilan
yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,
serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh
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pihak yang berkuasa. Artinya, dengan hukum yang benar-benar supreme diharapkan akan
melahirkan ketertiban (order) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi
masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas
negara.

PU

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum
Analisis dan evaluasi ini menggunakan metode analisis dan evaluasi hukum yang

merupakan gabungan dari metode hukum yang empiris dan normatif15. Analisis dan evaluasi

ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara keseluruhan obyek yang dianalisis
dan dievaluasi secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam analisis

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13-15

15

7

dan evaluasi ini digunakan bahan pustaka berupa data sekunder sebagai sumber utamanya.
Data sekunder mencakup: 16
1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang yang terkait;
3. Putusan Mahkamah Agung mengenai mengenai hasil pengujian peraturan perundang-

4. perjanjian internasional yang terkait;

6. hasil penelitian dan kajian;
7. kebijakan pemerintah; dan
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5. hasil seminar, lokakarya, focus group discussion, diskusi publik;
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undangan di bawah Undang-Undang yang terkait;

8. masukan masyarakat yang antara lain berasal dari media cetak dan media elektronik.

adalah sebagai berikut:
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1. Inventarisasi

EV

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum

Setiap melakukan analisis dan evaluasi hukum harus diawali dengan menginventarisasi
Peraturan Perundang-undangan, terutama pada untuk jenis Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah.

PU

2. Penilaian

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian

dengan menggunakan lima dimensi yang meliputi:
a. Kesesuaian Antara Norma dengan Prinsip dan Indikator Analisis dan Evaluasi.
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa norma atau ketentuan
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan prinsip dan indikator
yang ditentukan. Definisi mengenai prinsip, kriteria dan indikator yang digunakan di sini

Bandingkan dengan Soeryono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1982), hlm.52
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mengacu dan memodifikasi definisi yang digunakan oleh CIFOR untuk penilaian
pengelolan utan berkelanjutan (CIFOR, 1999). 17 Prinsip adalah nilai fundamental
sebagai basis bagi perumusan norma, dan rujukan tindakan dalam penuasaan,
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip memberikan justifikasibagi
kriteria dan indikator.

N

Sedangkan indikator adalah variabel atau komponen dari kualitas norma-norma
penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk

BP
H

menilai suatu kriteria. Prinsip dan indikator yang dipilih dalam analisis dan evaluasi ini
adalah:18
1)

Prinsip NKRI

a) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan pengaruh asing dalam bidang
politik, hukum, keamanan dan pemerintahan;

EV

b) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan
daya olah dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan di
dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa;
Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan hak dan kewajiban individu

SA
N

c)

dan korporasi dalam bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan;

d) Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antara
Pusat dan daerah agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional.

Indikator Dalam Prinsip Keadilan

PU

2)

a) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang politik,
hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi kini dan
akan datang;

http://www.cbd.int/doc/case-studies/tttc/tttc-00143-en.pdf (diakses 19-3-14; Definisi ini juga diadopsi
dalam dokumen prinsip, kriteria dan indikator safeguards REDD+ (PRISAI).
18 Diadopsi dari Maria S.W. Soemardjono dkk, Harmonisasi Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup: Kajian 26 Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (Jakarta:
KPK, 2015) serta Peta Jalan Pembaruan Hukum SDA-LH (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
bekerjasama dengan UKP4, 2015). Bandingkan juga dengan Iskandar, Aktualisasi Prinsip Hukum
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, Dan Penggunaan
Kawasan Hutan, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3 September 2011, hlm. 533-534.
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b) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.

3)

Indikator Dalam Prinsip Demokrasi
a) Adanya aturan yang menunjukkan semangat perlindungan rakyat;

N

b) Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan diperhatikannya prinsip kehatihatian dalam setiap perbuatan pemerintah;

BP
H

c) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang
akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah;

d) Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat,
kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan
beragama;

EV

e) Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas;
f) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik;
g) Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk

SA
N

memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan
secara logis;

h) Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat,
termasuk masyarakat adat dan marginal;

PU

i) Adanya aturan yang menjamin Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

4)

Indikator Dalam Prinsip Kepastian Hukum
a) Adanya

aturan

yang

jelas

mengenai

asas,

norma,

dan

kaidah

penyelenggaraan bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang
adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung
dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;

b) Adanya pembentukan aturan perundang-undangandi bidang politik, hukum,
keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific
based);
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c) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan-peraturan yang
bertentangan atau tumpang tindih di bidang Politik, Hukum, Keamanan dan
Pemerintahan.

5)

Indikator Dalam Prinsip Pencegahan Korupsi

transparansi dan akuntabilitas);

N

a) Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi (seperti

b. Potensi Disharmoni Pengaturan

BP
H

b) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi.

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui
adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3)

EV

perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

c. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

SA
N

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai
kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna
sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan

PU

suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini
perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan

perundang-undangan tersebut.

3. Perumusan Simpulan
Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi.
4. Perumusan Rekomendasi
Rekomendasi terdiri atas rekomendasi umum dan rekomendasi khusus.
Rekomendasi umum berisi saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan
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budaya hukum. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang bermasalah
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan.

F. Personalia
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. PHN.09-LT.05.03 Tahun 2016

N

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan valuasi Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
dan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam

BP
H

Rangka Penguatan Sistem Pertahanan Negara ini terdiri dari:
Penanggung jawab

: Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

Ketua

: Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

Sekretaris

: Apri Listiyanto, S.H.

Anggota

: 1. Dwi Agustine, S.H., M.H.

EV

2. Viona Wijaya, S.H.

3. Rahmad Syafaat Habibie, S.H.

4. Iis Trisnawati, A.Md., S.H.

SA
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G. Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel berikut:
No.

Agenda

Rapat Internal Pokja

2

Rapat Pokja dengan Narasumber

3

Diskusi publik

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PU

1

2

4

Focus Group Discussion

5

Penyusunan Laporan

Keterangan:
1)

Rapat internal pokja dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, pada:
-

16 Februari 2016

-

26 Februari 2016

-

15 Maret 2016
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-

6 September 2016

Rapat dengan Narasumber dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, pada:.
-

Kamis, 7 April 2016, Narasumber Dr. Mahmud Syaltout, S.H., DEA.

-

Senin, 15 Agustus 2016, Narasumber Brigjen. (Purn). Junias Tobing

-

Jumat, 28 Oktober 2016, Narasumber Dr. Koesnadi Kardi, M.Sc., RCDS

N

3)

30 Maret 2016

Diskusi Publik yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2016, di Medan dengan
Narasumber:

4)

-

Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.Hum.

-

Drs. Zulkifli Taufik., S.H., M.Hum.

BP
H

2)

-

Focus Group Discussion dilaksanakan pada Senin, 19 September 2016 di Badan
Pembinaan Hukum Nasional, dengan Narasumber:

Anang Puji Utama, S.H., M.Si. (Direktur Peraturan Perundang-Undangan

EV

-

Kementerian Pertahanan).

Kolonel Riza Yasma, S.H., M.H. (Badan Pembinaan Hukum TNI)

PU

SA
N

-
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BAB II
PENILAIAN NORMA TERHADAP INDIKATOR

Penilaian norma dalam pokja ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan
terkait dengan tindak pidana yang mengancam keamanan negara yang telah diinventarisir

1.

N

sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

2.

BP
H

di Muka Umum;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan
Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

7.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

SA
N

EV

3.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

11.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

PU

10.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On
Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

15.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Putusan MK - 2/PUU-VIII/2010 Mencabut sebagian Pasal Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008)

16.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

18.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;

19.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

20.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

21.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

22.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention On

N

17.

24.

BP
H

Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The
Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam
Konflik Bersenjata);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

EV

25.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

27.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

SA
N

26.

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
28.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan Data dan Informasi
Pribadi ;

29.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang

PU

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa di Bali pada 12 Oktober 2002;

30.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;

31.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme;

Peraturan tersebut dipilah menjadi 3 (tiga) kelompok

berdasarkan kedekatan

pengaturan. Kelompok 1 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai lembaga dan kewenangan melakukan tindakan penegakan hukum dalam rangka
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menguatkan sistem pertahanan negara yang dipusatkan pada kegiatan intelejen. Kelompok 2
merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis perbuatan yang
berpotensi mengganggu sistem pertahanan negara. Sedangkan Kelompok 3 merupakan
peraturan perundang-undangan yang seringkali dijadikan sebagai dalih untuk melindungi diri
pelaku dari tindakan penegakan hukum represif oleh negara.

4.

5.
6.

7.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1999 tentang Perubahan KUHP
Yang Berkaitan Dengan Kejahatan
Terhadap Keamanan Negara
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana
Terorisme
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002
tentang Penerapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana
Terorisme Pada Peristiwa di Bali
pada 12 Oktober 2002
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003
tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-undang;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2012
tentang
tentang
Pengesahan ASEAN Convention
On Counter Terrorism (Konvensi
ASEAN Mengenai Pemberantasan
Terorisme);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik (Putusan MK
- 2/PUU-VIII/2010 Mencabut
sebagian Pasal Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008).

EV

3.

KELOMPOK 2
1.

4.

SA
N

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2011 tentang Intelijen Negara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2004 tentang Kejaksaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara RI
(Mencabut
Undang-Undang
Nomor28/1997)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2013
Tentang Koordinasi Intelijen
Negara
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2010
tentang
Badan
Nasional
Penanggulangan Terorisme

PU

5.

6.

7.

8.

KELOMPOK 3

BP
H

KELOMPOK 1
1.

N

Secara terperinci pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Undang-Undang
Nomor
39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum;
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi
Undang-Undang
Nomor
40
Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil
And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak
Sipil Dan Politik);
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2006
tentang
Kewarganegaraan;
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;
Undang-Undang
Nomor
14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
Undang-Undang
Nomor
38
Tahun 2009 tentang Pos
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2012
tentang
Pengesahan
Optional Protocol To The
Convention On The Rights Of The
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KELOMPOK 1

KELOMPOK 2

KELOMPOK 3

BP
H

N

Child On The Involvement Of
Children In Armed Conflict
(protokol Opsional Konvensi Hakhak Anak Mengenai Keterlibatan
Anak Dalam Konflik Bersenjata)
14. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2015
tentang
Perlindungan Data dan Informasi
Pribadi
15. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, direkomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:
a.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat 1 Pasal
dan 2 ayat yang perlu dilakukan perubahan, yaitu Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 8 ayat

EV

(3), perlu pula dilakukan perubahan dengan menambahkan 6 (enam) pasal terkait
dengan adanya beberapa indikator yang tidak terpenuhi, seperti:
1. Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,

SA
N

masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. (salah satu
indikator dari Prinsip Keadilan)

2. Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang
akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (salah satu indikator dari

Prinsip Demokrasi)

PU

3. Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik (salah satu indikator dari
Prinsip Demokrasi)

4. Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses penegakan hukum secara logis
(salah satu indikator dari Prinsip Demokrasi)

5. Adanya aturan mengenai kebijakan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific
based) (salah satu indikator dari Prinsip Kepastian Hukum)
6. Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi dalam proses
penegakan hukum (salah satu indikator dari Prinsip Pencegahan korupsi).
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b.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara tidak ada
perubahan pasal, tetapi perlu dilakukan menambahkan 7 (tujuh) pasal terkait dengan
adanya beberapa indikator yang tidak terpenuhi, seperti:
1. Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan
persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama (salah satu

N

indikator dari Prinsip Demokrasi)

indikator dari Prinsip Demokrasi)

BP
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2. Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas (salah satu
3. Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik (salah satu indikator dari
Prinsip Demokrasi)

4. Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara

EV

logis (salah satu indikator dari Prinsip Demokrasi)

5. dasar kajian ilmiah (scientific based) (salah satu indikator dari prinsip Kepastian
Hukum);

SA
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6. Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan yang bertentangan
atau tumpang tindih di bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan;

7. aturan pencegahan korupsi.
c.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 7 Pasal
yang perlu dilakukan perubahan, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 7 ayat (1) dan

PU

(2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 29, Pasal 39.
Di dalam UU Keimigrasian ini tidak ditemukan pasal-pasal yang mengatur mengenai

jaminan “pola pembangunan bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan
yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang”, “pengakuan pada hak minoritas”,

dan “keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan
masyarakat marginal lainnya”, tetapi bukan berarti bahwa UU Keimigrasian ini
bertentangan dengan indikator ini. Hal ini mengingat bahwa UU Keimigrasian
mengatur secara umum.
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Kesimpulan bahwa UU Keimigrasian ini tidak bertentangan dengan indikator
pertama ini cukup mendasarkan bahwa didalam UU Keimigrasian ini tidak ditemukan
pasal-pasal yang memberikan perlakuan secara diskriminatif terhadap generasi
sekarang dan yang akan datang, “pengakuan pada hak minoritas”, serta tidak
mengatur secara negatif “keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal,

N

perempuan dan masyarakat marginal lainnya”, (pengertian indikator secara negatif).
Namun perlu pula dilakukan perubahan dengan menambahkan pasal terkait

d.

BP
H

perlunya kajian ilmiah (scientific based) dalam pengambilan kebijakan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat 1 Pasal,
yaitu Pasal 15 yang perlu dilakukan perubahan, perlu pula dilakukan perubahan
dengan menambahkan tindakan-tindakan lain selain pengawasan, seperti
penangkapan dan penahanan aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

EV

engancam persatuan dan kesatuan bangsa agar indikator terkait adanya aturan yang
menjadikan semangat perlindungan rakyat (salah satu indikator dari Prinsip
Demokrasi) dapat terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-
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e.

Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan
Negara ini tidak ada perubahan pasal, tetapi perlu dilakukan perubahan dengan
menambahkan 13 (tiga belas) pasal terkait dengan adanya beberapa indikator yang
tidak terpenuhi, seperti:

PU

1. Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya. (salah satu

indikator dari Prinsip Keadilan)

2. Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan rakyat (salah satu
indikator dari Prinsip Demokrasi);
3. Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan diperhatikannya prinsip kehatihatian dalam setiap perbuatan pemerintah (salah satu indikator dari Prinsip
Demokrasi).
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4. Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang
akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (salah satu indikator dari
Prinsip Demokrasi).
5. Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan
persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama (salah satu

N

indikator dari Prinsip Demokrasi)

indikator dari Prinsip Demokrasi)

BP
H

6. Adanya aturan yang memberikan pengakuan pada hak minoritas (salah satu
7. Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik (salah satu indikator dari
Prinsip Demokrasi)

8. Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara

EV

logis (salah satu indikator dari Prinsip Demokrasi)

9. Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk
masyarakat adat dan marginal (salah satu indikator dari Prinsip Demokrasi)

SA
N

10. Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan
bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang adil, serta dilakukan
dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran
serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik (salah satu indikator dari Prinsip

Kepastian Hukum)

PU

11. Adanya aturan mengenai kebijakan yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific
based) (salah satu indikator dari Prinsip Kepastian Hukum)

12. Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi (seperti
transparansi dan akuntabilitas) (salah satu indikator dari Prinsip Pencegahan
korupsi).
13. Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi dalam proses
penegakan hukum (salah satu indikator dari Prinsip Pencegahan korupsi).

f.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, selain ditemukan 6
(enam) pasal yang perlu diubah yaitu Pasal 3, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 18 ayat (3),
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Pasal 18 ayat (5), Pasal 37, Pasal 40, perlu juga dilakukan penambahan beberapa
pasal baru yang terkait dengan 5 (lima) indikator yang sama sekali tidak dipenuhi
oleh undang-undang ini, yaitu:
1. kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam setiap
perbuatan pemerintah (salah satu indikator dari prinsip demokrasi);

N

2. peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap

prinsip demokrasi);

BP
H

jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis (salah satu indikator dari

3. Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif (salah satu indikator dari prinsip
demokrasi);

4. dasar kajian ilmiah (scientific based) (salah satu indikator dari prinsip Kepastian
Hukum);

g.

EV

5. aturan pencegahan korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain ditemukan 2 (dua) pasal yang

SA
N

perlu diubah, yaitu Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), perlu juga dilakukan
perubahan dalam rangka penguatan indikator mengenai kewajiban menghitung
dampak negative yang akan muncul dalam setiap perbuatan pemerintah (prinsip
Demokrasi, serda berdasar kajian ilmiah (scientific based) (salah satu indikator dari
Prinsip Kepastian Hukum)

Dari 20 Pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

PU

h.

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ini ditemukan 3 (tiga) pasal yang perlu
diubah terkait ketidak sesuaian dengan indikator pembatasan kepemilikan, hak dan
kewajiban individu dan korporasi dalam bidang politik, hukum, keamanan dan
pemerintahan-NKRI, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5. Undang-undang ini juga perlu
menambahkan beberapa pasal baru yang terkait dengan 8 (delapan) indikator yang
sama sekali tidak dipenuhi oleh undang-undang ini, yaitu:

1. pembatasan pengaruh asing dalam bidang politik, hukum, keamanan dan
pemerintahan (salah satu indikator dari prinsip NKRI)
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2. kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam setiap
perbuatan pemerintah (salah satu indikator dari prinsip Demokrasi);
3. akses informasi publik (salah satu indikator dari prinsip Demokrasi);
4. peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap
jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis (salah satu indikator dari

N

prinsip Demokrasi);
5. partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat adat dan marginal

BP
H

(salah satu indikator dari prinsip Demokrasi)

6. dasar kajian ilmiah (scientific based) (salah satu indikator dari Kepastian Hukum);
7. pernyataan pencegahan korupsi;
8. aturan pencegahan korupsi.
i.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

EV

Indonesia, terdapat 1 Pasal yang perlu dilakukan perubahan, yaitu Pasal 23 dengan
menambahkan/memperluas konsepsi “dinas tentara asing” sebagai bukan saja dinas
sebuah Negara “resmi” tetapi termasuk juga “milisi” atau Negara yang belum diakui

SA
N

secara internasional agar indikator terkait adanya aturan yang menjadikan semangat
perlindungan rakyat (salah satu indikator dari Prinsip Demokrasi) dapat terpenuhi.
j.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(sebagaimana dibatalkan sebagian dengan Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013,
Nomor 82/PUU-XI/2013 (Pasal 5), Nomor 3/PUU-XII/2014 (pasal 29)), terdapat 70

PU

Pasal tetap dipertahankan, perlu perubahan 12 Pasal 14 ayat yang perlu dilakukan
perubahan, yaitu Pasal 15 ayat 1, Pasal 16 ayat 1, Pasal 16 ayat 3, Pasal 17 ayat 1,

Pasal 17 ayat 3, Pasal 18 ayat 1, Pasal 26, Pasal 34 ayat 1, Pasal 37 ayat 1 huruf d,

Pasal 38 ayat 2, Pasal 40 ayat 1, Pasal 42 ayat 2, Pasal 43, Pasal 60 ayat 1

Secara rinci rekomendasi tersebut dapat digambarkan berkut ini:
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A. Kelompok 1
No.

PUU

Pasal
ubah

cabut

Selain terdapat 1 Pasal dan 2 ayat UU
Kejaksaan
yang
perlu
dilakukan
perubahan, perlu pula dilakukan
perubahan dengan menambahkan 6
(enam) pasal terkait dengan adanya
beberapa indikator yang tidak terpenuhi,
seperti:
7. Adanya aturan yang jelas tentang
keterlibatan masyarakat hukum
adat, masyarakat lokal, perempuan
dan masyarakat marginal lainnya.
(bagian dari Prinsip Keadilan)
8. Adanya aturan yang mengatur
kewajiban menghitung dampak
negative yang akan muncul dalam
setiap
perbuatan
pemerintah
(bagian dari Prinsip Demokrasi)
9. Adanya aturan yang jelas tentang
akses informasi publik (bagian dari
Prinsip Demokrasi)
10. Adanya aturan yang menjamin
peluang yang sama bagi setiap orang
untuk
memberikan
penilaian
terhadap jalannya proses penegakan
hukum secara logis (bagian dari
Prinsip Demokrasi)
11. Adanya aturan mengenai kebijakan
yang berdasarkan kajian ilmiah
(scientific based) (bagian dari Prinsip
Kepastian Hukum)
12. Adanya aturan yang jelas mengenai
pencegahan korupsi dalam proses
penegakan hukum (bagian dari
Prinsip Pencegahan korupsi).

N

Undang-Undang
Nomor 16 Tahun
2004 tentang
Kejaksaan

tetap

PU

SA
N

EV

BP
H

1

ANALISIS

REKOMENDASI

Pasal 8
ayat (2)

v

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa:
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan
atas nama negara serta bertanggung
jawab menurut saluran hierarki.
Sistem kerja berdasarkan saluran hierarki
dapat meningkatkan atau mereduksi
sistem kerja yang kooperatif tergantung
pada penataan manajemen dalam
tataran yang lebih praktis. Perlu
ditelusuri lebih jauh apakah penataan di
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap
tataran yang lebih praktis mendorong
atau menghambat sistem kerja yang
kooperatif.
Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa:
Demi
keadilan
dan
kebenaran
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
jaksa melakukan penuntutan dengan
keyakinan berdasarkan alat bukti yang
sah.
Keharusan adanya alat bukti seharusnya
tidak hanya sekadar “sah” tetapi juga
“cukup”, barulah jaksa dapat melakukan
penuntutan. Keharusan adanya alat bukti
yang cukup ini penting agar jaksa lebih
berhati-hati
dalam
melakukan
penuntutan.
Tidak ada perubahan pasal dalam UU ini,
tetapi perlu dilakukan perubahan dengan
menambahkan 7 (tujuh) pasal terkait
dengan adanya beberapa indikator yang
tidak terpenuhi, seperti:
8. Adanya aturan yang menjamin
kebebasan mengeluarkan pendapat,
kebebasan
persuratkabaran,
kebebasan
berkumpul
dan
kebebasan beragama (bagian dari
Prinsip Demokrasi)
9. Adanya aturan yang memberikan
pengakuan pada hak minoritas
(bagian dari Prinsip Demokrasi)
10. Adanya aturan yang jelas tentang
akses informasi publik (bagian dari
Prinsip Demokrasi)
11. Adanya aturan yang menjamin
peluang yang sama bagi setiap orang
untuk
memberikan
penilaian
terhadap jalannya proses politik dan
pemerintahan secara logis (bagian
dari Prinsip Demokrasi)
12. dasar kajian ilmiah (scientific based)Kepastian Hukum;
13. Adanya aturan mengenai tindakan
atas
peraturan-peraturan
yang
bertentangan atau tumpang tindih di
bidang Politik, Hukum, Keamanan
dan Pemerintahan;
14. aturan pencegahan korupsi.

N

v

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2011 tentang
Intelijen Negara

PU

SA
N

2

EV

BP
H

Pasal 8
ayat (3)
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No.

PUU

Pasal
ubah

cabut

Terdapat 7 Pasal UU Keimigrasian yang
perlu dilakukan perubahan.
Di dalam UU Keimigrasian ini tidak
ditemukan pasal-pasal yang mengatur
mengenai jaminan “pola pembangunan
bidang politik, hukum, keamanan dan
pemerintahan yang sesuai dengan
generasi kini dan akan datang”,
“pengakuan pada hak minoritas”, dan
“keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan
masyarakat marginal lainnya”, tetapi
bukan berarti bahwa UU Keimigrasian ini
bertentangan dengan indikator ini. Hal ini
mengingat bahwa UU Keimigrasian
mengatur secara umum.
Kesimpulan bahwa UU Keimigrasian ini
tidak bertentangan dengan indikator
pertama ini cukup mendasarkan bahwa
didalam UU Keimigrasian ini tidak
ditemukan pasal-pasal yang memberikan
perlakuan secara diskriminatif terhadap
generasi sekarang dan yang akan datang,
“pengakuan pada hak minoritas”, serta
tidak
mengatur
secara
negatif
“keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan
masyarakat
marginal
lainnya”,
(pengertian indikator secara negatif).
Namun perlu pula dilakukan perubahan
dengan menambahkan pasal terkait
perlunya kajian ilmiah (scientific based)
dalam pengambilan kebijakan.”

N

Undang-Undang
Nomor 6 Tahun
2011 tentang
Keimigrasian

tetap

PU

SA
N

EV

BP
H

3

ANALISIS

REKOMENDASI

Pasal 1
ayat (3)

v

Meskipun dalam pasal 1 ayat (3)
disebutkan bahwa fungsi keimigrasian
salah
satunya
adalah
fasilitator
pembangunan
kesejahteraan
masyarakat, tetapi tidak ditemukan
aturan yang jelas bagiamana peningkatan
kesejahteraan masyarakat itu dilakukan
dan berkolerasi dengan terwujudnya
kemandirian bangsa.
Perlu kajian yang lebih mendalam
mengenai peningkatan kesempatan dan
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

v

SA
N

EV

Pasal 2

BP
H

N

daya olah keimigrasian yang berdampak
pada kesejahteraan dan kemandirian
bangsa. Jika dalam kajian (dengan
narasumber/forum
FGD)
tidak
ditemukan korelasinya maka tidak
terpenuhinya indikator ini bukan berarti
menunjukan bahwa UU Keimigrasian ini
menjadi tidak baik.

PU

Pasal 7
ayat (1)
dan (2)

v

Pasal 2 ini hanya memberikan hak kepada
warga
negara
indonesia
untuk
melakukakn perjalana keluar dan masuk
wilayah indonesia tanpa mengatur
mengenai
pembatasan
hak
dan
kewajiban.
Dengan demikian, pasal ini tidak
memenuhi indikator yang ketiga dari
prinsip NKRI. Oleh karena itu, pasal ini
perlu
diubah
rumusannya
agar
pemaknaannya tidak terlepas dari pasalpasal atau peraturan lain yang mengatur
mengenai
pembatasan
hak
dan
kewajiban.
Rumusan yang diusulkan adalah: “Setiap
warga
negara
Indonesia
berhak
melakukan perjalanan keluar dan masuk
Wilayah Indonesia sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan”.
Meskipun didalam pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) menyebutkan mengenai “sistem
informasi manajemen keimigrasian”
tetapi sisitem informasi tersebut hanya
digunakan untuk menyatukan dan
menghubungkan sistem informasi pada
seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian
secara
Terpadu
sebagaimana
disebutkan
didalam penjelasan pasal 7. Dengan
demikian
tidak
terlihat
adanya
pengaturan sistem informasi yang dapat
diakses oleh publik.
Dengan demikian, pasal ini tidak
memenuhi indikator yang keenam dari
prinsip Demokrasi. Oleh karena itu, pasal
ini perlu diubah rumusannya agar
menyebutkan secara jelas bahwa:
“Sistem
Informasi
Manajemen
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

v

Keadaaan
darurat”
sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1)
berpotensi menimbulkan pemaknaaan
adanya pengaruh asing, misalnya
tekanan asing yang menghendaki
dikeluarkannya tanda masuk terhadap
orang asing tertentu untuk kepentingan
mereka.
Namun, dalam penjelasan Pasal 11 ayat
(1) telah ada pembatasan dimana
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
“keadaan darurat” meliputi adanya alat
angkut yang mendarat di Wilayah
Indonesia dalam rangka bantuan
kemanusiaan (humanitarian assistance)
pada daerah bencana alam di Wilayah
Indonesia (national disaster) atau dalam
hal terdapat alat angkut yang membawa
Orang Asing berlabuh atau mendarat di
suatu tempat di Indonesia karena
kerusakan mesin atau cuaca buruk,
sedangkan alat angkut tersebut tidak
bermaksud untuk berlabuh atau
mendarat di Wilayah Indonesia.
Penjelasan ini telah mengeliminir potensi
pengaruh
asing
sebagaimana
dikhawatirkan diatas. Namun, sayangnya
pembatasan tersebut hanya dituangkan
dalam pembatasan yang memiliki daya
ikat kurang kuat jika dibandingkan
dengan pengaturan dalam batang tubuh.
Dengan demikian akan lebih baik jika isi
penjelasan pasal 11 ayat (1) tersebut
dijadikan sebagai salah satu pasal dalam
batang tubuh, bukan sebagai penjelasan.
Dengan demikian pasal ini kurang
memenuhi indikator pertama dari prinsip
NKRI terkait dengan pembatasan
pengaruh asing dalam bidang politik,
hukum, keamanan dan pemerintahan,
sehingga
perlu
diubah
dengan
menambahkan ketentuan lebih jelas

PU

SA
N

EV

BP
H

Pasal 11
ayat (1)

N

Keimigrasian dapat diakses oleh instansi
dan/atau lembaga pemerintahan terkait
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
masyarakat secara luas terkait informasi
keimigrasian yang tidak bersifat rahasia”.
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

v

Hak yang diberikan oleh pasal 14 ayat (1)
yang mengatakan bahwa “Setiap warga
negara Indonesia tidak dapat ditolak
masuk Wilayah Indonesia” pada
dasarnya telah dibatasi oleh pasal 14
ayat (2). Meski demikian pembatasan
yang diatur dalam pasal 14 ayat (2)
tersebut masih perlu dilengkapi dengan
pertimbangan lain sebagaimana diatur
dalam UU Kewarganegaraan, dalam hal
misalnya warga negara tersebut
bergabung dengan militer negara lain
atau pelanggaran-pelanggaran lain yang
diatur oleh UU Kewarganegaraan atau
UU lain yang terkait. Oleh karena itu
rumusan pasal 14 ayat (2) sebagai
pembatasan hak yang diatur dalam pasal
14 ayat (1) perlu diubah dengan
menambahakan ketentuan-ketentuan
lain yang terkait dengan masalah
pelanggaran kewarganegaraan.
Dengan demikian, pasal ini tidak
memenuhi indikator yang ketiga dari
prinsip NKRI. Oleh karena itu, pasal ini
perlu
diubah
rumusannya
agar
pemaknaannya tidak terlepas dari pasalpasal atau peraturan lain yang mengatur
mengenai
pembatasan
hak
dan
kewajiban warga negara.

PU

SA
N

EV

BP
H

Pasal 14

N

mengenai “keadaan darurat” yang
dimaksud
sebagiamana
dalam
penjelasan menjadi pasal tersendiri
dalam batang tubuh atau menambahkan
penjelasan pasal tersebut dalam
rumusan pasal 11 ayat (1).

Pasal 29

v

Pasal 29 menyebutkan bahwa “Kecuali
terdapat
unsur
penyalahgunaan
wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan
pegawainya tidak dapat dituntut, baik
secara perdata maupun pidana, atas
pelaksanaan
kewajiban
pelaporan
menurut Undang-Undang ini.”
Perubahan atas pasal ini diperlukan
dengan
mempersempit
atau
memperjelas
pengertian
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap
“penyalahgunaan kewenangan” agar
tidak digunakan secara membabi buta.

v

Tidak ditemukan rumusan pasal dalam
UU Keimigrasian yang menjamin
kebebasan mengeluarkan pendapat,
kebebasan persuratkabaran, kebebasan
berkumpul dan kebebasan beragama.
Meskipun ditemukan satu pasal yang
menyebut kata rohaniawan, yaitu pasal
39 huruf a yang menyebutkan bahwa
“Visa tinggal terbatas diberikan kepada
Orang Asing sebagai rohaniawan…”
tetapi pasal tersebut tidak berkolerasi
dengan jaminan kebebasan beragama.
Dengan demikian UU Keimigrasian ini
tidak memenuhi indikator keempat dari
prinsip Demokrasi.
Indikator ini dalam analisis selanjutnya
dipertimbangkan untuk tidak digunakan
dalam konteks pengaturan keimigrasian
karena tidak relevan dengan substansi
yang dibahas.

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2002 tentang
Kepolisian

PU

4

SA
N

EV

BP
H

N

Pasal 39

Pasal 15

Selain terdapat 1 Pasal UU Kepolisian
yang perlu dilakukan perubahan, perlu
pula dilakukan perubahan dengan
menambahkan tindakan-tindakan lain
selain
pengawasan,
seperti
penangkapan dan penahanan aliran
yang dapat menimbulkan perpecahan
atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa agar
indikator terkait adanya aturan yang
menjadikan semangat perlindungan
rakyat (bagian dari Prinsip Demokrasi)
dapat terpenuhi.
v

Pasal 15 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam rangka menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara umum
berwenang: mengawasi
aliran
yang
dapat
menimbulkan
perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

N

Perlu dirumuskan tindakan-tindakan lain
selain pengawasan, seperti penangkapan
dan penahanan.

No.

PUU

Pasal

REKOMENDASI

PU

SA
N

Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
1999
tentang
Perubahan Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana
Yang Berkaitan
Dengan Kejahatan
Terhadap
Keamanan Negara

cabut

EV

ubah
1

BP
H

B. Kelompok 2

ANALISIS

tetap

Tidak ada perubahan pasal dalam UU ini,
tetapi perlu dilakukan perubahan dengan
menambahkan 13 (tiga belas) pasal
terkait dengan adanya
beberapa
indikator yang tidak terpenuhi, seperti:
1. Adanya aturan yang jelas tentang
keterlibatan masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, perempuan dan
masyarakat marginal lainnya. (bagian
dari Prinsip Keadilan)
2. Adanya aturan yang menjadikan
semangat
perlindungan
rakyat
(bagian dari Prinsip Demokrasi);
3. Adanya aturan yang jelas yang
mewajibkan diperhatikannya prinsip
kehati-hatian
dalam
setiap
perbuatan pemerintah (bagian dari
Prinsip Demokrasi).
4. Adanya aturan yang mengatur
kewajiban menghitung dampak
negative yang akan muncul dalam
setiap perbuatan pemerintah (bagian
dari Prinsip Demokrasi).
5. Adanya aturan yang menjamin
kebebasan mengeluarkan pendapat,
kebebasan
persuratkabaran,
kebebasan
berkumpul
dan
kebebasan beragama (bagian dari
Prinsip Demokrasi)
6. Adanya aturan yang memberikan
pengakuan pada hak minoritas
(bagian dari Prinsip Demokrasi)
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap
7.

BP
H

N

8.

Adanya aturan yang jelas tentang
akses informasi publik (bagian dari
Prinsip Demokrasi)
Adanya aturan yang menjamin
peluang yang sama bagi setiap orang
untuk
memberikan
penilaian
terhadap jalannya proses politik dan
pemerintahan secara logis (bagian
dari Prinsip Demokrasi)
Adanya aturan yang jelas tentang
partisipasi substantive masyarakat,
termasuk masyarakat adat dan
marginal (bagian dari Prinsip
Demokrasi)
Adanya aturan yang jelas mengenai
asas,
norma,
dan
kaidah
penyelenggaraan bidang politik,
hukum,
keamanan
dan
pemerintahan yang adil, serta
dilakukan dengan cara terkoordinasi,
terpadu, menampung dinamika,
aspirasi dan peran serta masyarakat,
serta menyelesaikan konflik (bagian
dari Prinsip Kepastian Hukum)
Adanya aturan mengenai kebijakan
yang berdasarkan kajian ilmiah
(scientific based) (bagian dari Prinsip
Kepastian Hukum)
Adanya penyataan yang jelas terkait
mekanisme pencegahan korupsi
(seperti
transparansi
dan
akuntabilitas) (bagian dari Prinsip
Pencegahan korupsi).
Adanya aturan yang jelas mengenai
pencegahan korupsi dalam proses
penegakan hukum (bagian dari
Prinsip Pencegahan korupsi).

9.

PU

SA
N

EV

10.

2

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE

11.

12.

13.

Selain ditemukan 5 (lima) pasal yang
perlu diubah diubah terkait ketidak
sesuaian dengan indikator:
1. pembatasan pengaruh asing dalam
bidang politik, hukum, keamanan
dan pemerintahan- NKRI (Pasal 18
ayat (3) dan (5), Pasal 37)
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
cabut

tetap
2. pembagian
kewenangan
dan
pedoman hubungan tata kerja antara
Pusat dan
daerah agar sejalan
dengan kebijakan dan kepentingan
nasional_ NKRI (Pasal 40)
3. akses informasi publik- Demokrasi
(Pasal 9, Pasal 14)
4. pernyataan pencegahan korupsi
(Pasal 3)
Undang-undang
ini
juga
perlu
menambahkan beberapa pasal baru yang
terkait dengan 5 (lima) indikator yang
sama sekali tidak dipenuhi oleh undangundang ini, yaitu:
1. kewajiban menghitung dampak
negative yang akan muncul dalam
setiap
perbuatan
pemerintahDemokrasi;
2. peluang yang sama bagi setiap orang
untuk
memberikan
penilaian
terhadap jalannya proses politik dan
pemerintahan
secara
logisDemokrasi;
3. Sistem kerja yang kooperatif dan
kolaboratif- Demokrasi;
4. dasar kajian ilmiah (scientific based)Kepastian Hukum;
5. aturan pencegahan korupsi.

SA
N

EV

BP
H

N

ubah

PU

Pasal 3

v

menyebutkan bahwa Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas
kepastian hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan kebebasan
memilih teknologi atau netral teknologi.
Dalam pasal 3 disebutkan mengenai
pemanfaatan teknologi informasi dan
transaksi elektronik dengan prinsip
kehati-hatian. Ketentuan dalam pasal ini
belum cukup mengakomodir apa yang
tertuang dalam indikator pertama dari
prinsip pencegahan korupsi. Ketentuan
dalam Pasal 3 ini hanya berupa
pernyataan saja, namun tidak secara jelas
menggambarkan mekanisme terhadap
pencegahan korupsi. Dalam pasal-pasal
lain di undang-undang inipun tidak ada
yang
menyebutkan
mengenai
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

v

Pasal 9 :
Pelaku usaha yang menawarkan produk
melalui
Sistem
Elektronik
harus
menyediakan informasi yang lengkap dan
benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan.
Pasal 9 ini menyebutkan ketentuan
terkait informasi apa saja yang harus
disediakan dan informasi tersebut harus
lengkap dan benar. Hal ini tidak serta
merta menunjukkan secara jelas
menyebutkan
adanya
ketentuan
mengenai upaya yang bisa dilakukan
ketika akses informasi publik tersebut
tidak didapatkan.

EV

BP
H

Pasal 9

N

pencegahan korupsi (seperti tranparansi
dan akuntabilitas). Oleh karena itu perlu
perubahan atas UU ini dengan
menambahkan
pengaturan
khusus
mengenai transparansi dan akuntabilitas.

v

Pasal 14 :
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus
menyediakan informasi yang akurat,
jelas, dan pasti kepada setiap pengguna
jasa.
Pasal 14 ini menyebutkan ketentuan
terkait informasi apa saja yang harus
disediakan dan informasi tersebut harus
lengkap dan benar. Hal ini tidak serta
merta menunjukkan secara jelas
menyebutkan
adanya
ketentuan
mengenai upaya yang bisa dilakukan
ketika akses informasi publik tersebut
tidak didapatkan.

v

menyebutkan bahwa Jika para pihak
tidak melakukan pilihan hukum dalam
Transaksi
Elektronik
internasional,
hukum yang berlaku didasarkan pada
asas Hukum Perdata Internasional.
Pilihan hukum merupakan hal yang wajar
dalam hukum perdata atau hukum
perdagangan internasional, dan pilihan

PU

SA
N

Pasal 14

Pasal 18
ayat (3)
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

v

PU

SA
N

EV

Pasal 18
ayat (5)

BP
H

N

tersebut biasanya harus tertuang di
dalam kontrak.
Namun, ketika para pihak tidak
mencantumkan pilihan hukum tersebut,
maka seharusnya hukum yang digunakan
adalah hukum nasional. Sedangkan, Pasal
18 ayat (3) justru menyebutkan bahwa
“Jika para pihak tidak melakukan pilihan
hukum dalam Transaksi Elektronik
internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.” Hal ini berpotensi
menurunkan derajat kedaulatan hukum
nasional.

Pasal 37

v

menyebutkan bahwa Jika para pihak
tidak
melakukan
pilihan
forum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penetapan kewenangan pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang
mungkin timbul dari transaksi tersebut,
didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.
Pilihan hukum merupakan hal yang wajar
dalam hukum perdata atau hukum
perdagangan internasional, dan pilihan
tersebut biasanya harus tertuang di
dalam kontrak.
Namun, ketika para pihak tidak
mencantumkan pilihan hukum tersebut,
maka seharusnya hukum yang digunakan
adalah hukum nasional. Sedangkan, Pasal
18 ayat (3) justru menyebutkan bahwa
“Jika para pihak tidak melakukan pilihan
hukum dalam
Transaksi
Elektronik
internasional,
hukum yang berlaku didasarkan pada
asas Hukum Perdata Internasional.” Hal
ini berpotensi menurunkan derajat
kedaulatan hukum nasional.
menyebutkan bahwa Setiap Orang
dengan sengaja melakukan perbuatan
yang dilarang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di
luar wilayah Indonesia terhadap Sistem
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
cabut

tetap
Elektronik yang berada di wilayah
yurisdiksi Indonesia.
Ketentuan ini baik dalam artian dapat
menjerat setiap orang termasuk warga
negara asing yang melakukan kejahatan
terhadap sistem elektronik di Indonesia.
Namun perlu mendapat perhatian terkait
dengan
mekanisme
penegakan
hukumnya.
Oleh karena itu, perlu perubahan atas
pasal ini karena meskipun dalam Bab
dimana pasal ini berada menyebutkan
mengenai perbuatan-perbuatan yang
dilarang, namun rumusan pasal tersebut
tidak jelas. Hal ini tidak sesuai dengan
kaidah penyusunan kalimat perundangundangan dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011. Sehingga perlu dirubah
bunyi pasal 37 dengan rumusan :
Setiap Orang dilarang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah
Indonesia terhadap Sistem Elektronik
yang berada di wilayah yurisdiksi
Indonesia.

SA
N

EV

BP
H

N

ubah

PU

Pasal 40

v

Pasal 40 :
(1)
Pemerintah
memfasilitasi
pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sesuai dengan
ketentuan
Peraturan
Perundangundangan. (2) Pemerintah melindungi
kepentingan umum dari segala jenis
gangguan
sebagai
akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik
dan
Transaksi
Elektronik
yang
mengganggu ketertiban umum, sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. (3) Pemerintah menetapkan
instansi atau institusi yang memiliki data
elektronik strategis yang wajib dilindungi.
UU ini tidak menyebutkan pembagian
pemerintah antara pusat dan daerah
(dalam pasal dan penjelasan). Perlu
dilihat dalam UU Pemerintahan Daerah
juga apakah terdapat pengaturan
sejenis?
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PUU

Pasal
ubah

Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
2010 tentang
Pencegahan Dan
Pemberantasan
Tindak Pidana
Pencucian Uang

cabut

tetap

Selain ditemukan 2 (dua) pasal yang perlu
diubah diubah terkait penguatan
indikator
mengenai
kewajiban
menghitung dampak negative yang akan
muncul dalam setiap perbuatan
pemerintah (prinsip Demokrasi, serda
berdasar kajian ilmiah (scientific based)
(Prinsip Kepastian Hukum)
Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa:
Penundaan Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 5 (lima) hari kerja.

N

3

ANALISIS

REKOMENDASI

v

Perlu dikaji apakah waktu 5 (lima) hari
untuk penundaan transaksi terlalu
singkat atau sudah cukup.

EV

Pasal 70
ayat (3)

BP
H

No.

v

SA
N

Pasal 71
ayat (3)

asal 71 ayat (3) menyatakan bahwa:
Pemblokiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja.
Perlu dikaji apakah waktu 30 (tiga puluh)
hari untuk pemblokiran terlalu singkat
atau sudah cukup.

C. Kelompok 3
PUU

PU

No.

1

Undang-Undang
Nomor 9 Tahun
1998 tentang
Kemerdekaan
Menyampaikan
Pendapat Di Muka
Umum

Pasal

REKOMENDASI
ubah

cabut

ANALISIS

tetap
Dari 20 Pasal UU ini ditemukan 3 (tiga)
pasal yang perlu diubah terkait ketidak
sesuaian dengan indikator:
1. pembatasan kepemilikan, hak dan
kewajiban individu dan korporasi
dalam bidang politik, hukum,
keamanan dan pemerintahan-NKRI
(Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5)
Undang-undang
ini
juga
perlu
menambahkan beberapa pasal baru yang
terkait dengan 8 (delapan) indikator yang
sama sekali tidak dipenuhi oleh undangundang ini, yaitu:
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PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap
1.

2.

BP
H

3.
4.

pembatasan pengaruh asing dalam
bidang politik, hukum, keamanan
dan pemerintahan- NKRI
kewajiban menghitung dampak
negative yang akan muncul dalam
setiap
perbuatan
pemerintahDemokrasi;
akses informasi publik- Demokrasi
peluang yang sama bagi setiap orang
untuk
memberikan
penilaian
terhadap jalannya proses politik dan
pemerintahan
secara
logisDemokrasi
partisipasi substantive masyarakat,
termasuk masyarakat adat dan
marginal- Demokrasi
dasar kajian ilmiah (scientific based)Kepastian Hukum;
pernyataan pencegahan korupsi;
aturan pencegahan korupsi.

N

No.

5.

EV

6.

PU

SA
N

Pasal 2

v

7.
8.

Pasal 2 ayat 1 :
Setiap warga negara, secara perorangan
atau kelompok, bebas menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak dan
tanggung jawab berdemokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
Dalam hal ini tidak disebutkan mengenai
batasan bagi individu dan juga korporasi
untuk
terlibat
dalam
kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum.
Dengan demikian Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum ini tidak memenuhi
indikator ketiga dari prinsip NKRI.
Namun sebenarnya Undang-undang ini
menjamin bagi semua warga negara
untuk menyampaikan pendapat dengan
memberikan ketentuan-ketentuan yang
harus dipenuhi sebagaimana diatur
dalam pasal-pasal lain dalam undangundang ini.
Pemahaman mengenai pasal ini dengan
demikian tidak bisa dilepaskan dari pasalpasal yang lain di undang-undang ini atau
peraturan perundang-undangan lain
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

BP
H

N

yang memberikan pembatasan mengenai
kebebasan menyampaikan pendapat.
Oleh karena itu, perlu perubahan atas
pasal ini karena meskipun terdapat pasalpasal lain dalam undang-undang ini atau
peraturan yang lain namun sebaiknya
perlu disebutkan didalam pasal 2 ayat 1
ini
mengenai
pembatasan
menyampaikan
pendapat
dengan
rumusan : “Setiap warga negara, secara
perorangan atau kelompok, bebas
menyampaikan
pendapat
sebagai
perwujudan hak dan tanggung jawab
berdemokrasi
dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
dan
bernegara sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.”

v

PU

SA
N

EV

Pasal 3

Pasal 5

v

Pasal 3 huruf a :
Kemerdekaan menyampaikan pendapat
di
muka
umum
dilaksanakan
berlandaskan
pada:
a.
asas
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Asas keseimbangan antara hak dan
kewajiban
dalam
kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum
merupakan
salah
satu
bentuk
pembatasan hak yang diberikan kepada
individu atau korporasi, sayangnya
pengertian asas keseimbangan antara
hak dan kewajiban dalam Pasal 3 huruf a
ini masih belum jelas. Oleh karena itu,
pengertian asas keseimbangan antara
hak dan kewajiban perlu dirumuskan
secara lebih jelas setidaknya didalam
penjelasan undang-undang ini.
Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Warga
negara yang menyampaikan pendapat di
muka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum.
Dalam pasal 5 ini tidak disebutkan
mengenai batasan hak individu dan juga
korporasi untuk mengeluarkan pikiran
secara bebas. Namun Undang-undang ini
menjamin bagi semua warga negara
untuk mengeluarkan pikiran secara
bebas dengan memberikan ketentuan38

No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
cabut

tetap
ketentuan
yang
harus
dipenuhi
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal
lain dalam undang-undang ini.
Pemahaman mengenai pasal ini dengan
demikian tidak bisa dilepaskan dari pasalpasal yang lain di undang-undang ini atau
peraturan perundang-undangan lain
yang memberikan pembatasan mengenai
mengeluarkan pikiran secara bebas. Oleh
karena itu, perlu perubahan atas pasal ini
karena meskipun terdapat pasal-pasal
lain dalam undang-undang ini atau
peraturan yang lain namun sebaiknya
perlu disebutkan didalam pasal 5 ini
mengenai pembatasan mengeluarkan
pikiran secara bebas dengan rumusan :
“Warga negara yang menyampaikan
pendapat di muka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum.
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.”
Selain terdapat 1 Pasal
UU
Kewarganegaraan yang perlu dilakukan
dengan
menambahkan/memperluas
konsepsi “dinas tentara asing” sebagai
bukan saja dinas sebuah Negara “resmi”
tetapi termasuk juga “milisi” atau Negara
yang belum diakui secara internasional
agar indikator terkait adanya aturan yang
menjadikan semangat perlindungan
rakyat (bagian dari Prinsip Demokrasi)
dapat terpenuhi.

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan
Republik
Indonesia

PU

SA
N

2.

EV

BP
H

N

ubah

Pasal 23

v

Pasal 23 menyebutkan bahwa:
Warga Negara Indonesia kehilangan
kewarganegaraannya
jika
yang
bersangkutan:
d. masuk dalam dinas tentara asing
tanpa izin terlebih dahulu dari
Presiden;
f. secara sukarela mengangkat sumpah
atau menyatakan janji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara
asing tersebut;
Perubahan atas Pasal 23 huruf d perlu
dilakukan dengan memperluas konsepsi
“dinas tentara asing” sebagai bukan saja
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap
dinas sebuah Negara “resmi” tetapi
termasuk juga “milisi” atau Negara yang
belum diakui secara internasional.

N

Selain terdapat 70 Pasal tetap
dipertahankan, perlu perubahan 12 Pasal
14 ayat UU Organisasi Kemasyarakatan
yang perlu dilakukan perubahan.

BP
H

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2013 Tentang
Organisasi
Kemasyarakatan
(sebagaimana
dibatalkan
sebagian dengan
Putusan
MK
Nomor 82/PUUXI/2013, Nomor
82/PUU-XI/2013
(Pasal 5), Nomor
3/PUU-XII/2014
(pasal 29))

EV

3.

PU

SA
N

Pasal 15
ayat 1

v

Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa
Ormas berbadan hukum dinyatakan
terdaftar
setelah
mendapatkan
pengesahan badan hukum.
Ketentuan dalam kedua pasal ini
bersinggungan dalam sisi pendaftaran.
Pendaftaran
ormas
tidak
selalu
dibuktikan dengan adanya surat
keterangan
terdaftar
sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 16. Surat
keterangan
terdaftar
hanya
diperuntukan bagi ormas yang tidak
berbadan hukum yang memenuhi
persyaratan. Sedangkan untuk ormas
berbadan hukum cukup dengan
mendaftarkan badan hukumnya di
instansi yang berwenang. Lain lagi untuk
ormas yang tidak berbadan hukum dan
tidak memenuhi persyaratan SKT maka
akan dilakukan pendataan.
Ketentuan yang jelas mengenai
pendaftaran ormas merupakan salah
satu bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.

40

No.

PUU

Pasal
ubah

cabut

v

tetap
Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa
Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan
hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan
dengan pemberian surat keterangan
terdaftar.Ketentuan dalam kedua pasal
ini bersinggungan dalam sisi pendaftaran.
Pendaftaran
ormas
tidak
selalu
dibuktikan dengan adanya surat
keterangan
terdaftar
sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 16. Surat
keterangan
terdaftar
hanya
diperuntukan bagi ormas yang tidak
berbadan hukum yang memenuhi
persyaratan. Sedangkan untuk ormas
berbadan hukum cukup dengan
mendaftarkan badan hukumnya di
instansi yang berwenang. Lain lagi untuk
ormas yang tidak berbadan hukum dan
tidak memenuhi persyaratan SKT maka
akan dilakukan pendataan.
Ketentuan yang jelas mengenai
pendaftaran ormas merupakan salah
satu bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.

SA
N

EV

BP
H

N

Pasal 16
ayat 1

ANALISIS

REKOMENDASI

v

PU

Pasal 16
ayat 3

Pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa
Surat keterangan terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a.
Menteri bagi Ormas yang memiliki
lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas
yang memiliki lingkup provinsi; atau c.
bupati/walikota bagi Ormas yang
memiliki lingkup kabupaten/kota.
Pembagian
kewenangan
antara
Pemerintah Pusat dan Daerah tergambar
jelas dalam ketentuang pasal ini. Tetapi
Pasal ini tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUUXI/2013.

Pasal 17
ayat 1

v

Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (3) wajib melakukan verifikasi
dokumen pendaftaran paling lama 15
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PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

v

SA
N

EV

Pasal 17
ayat 3

BP
H

N

(lima belas) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen pendaftaran.
Pembagian
kewenangan
antara
Pemerintah Pusat dan Daerah tergambar
jelas dalam ketentuang pasal ini. Tetapi
Pasal ini tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUUXI/2013.

PU

Pasal 18
ayat 1

v

Pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa
Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan surat keterangan terdaftar
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja.
Dilakukannya
verifikasi
sebelum
terbitnya surat keterangan dapat
menunjukkan pelaksanaan dari prinsip
kehati-hatian. Ketentuan yang jelas
mengenai
pendaftaran
ormas
merupakan
salah
satu
bentuk
pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
Tetapi Pasal ini tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
82/PUU-XI/2013.
Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa
Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum
yang tidak memenuhi persyaratan untuk
diberi surat keterangan terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilakukan pendataan sesuai dengan
alamat dan domisili.
Proses pendataan untuk ormas yang
tidak memenuhi persyaratan adalah
merupakan pelaksanaan prinsip kehatihatian. Namun perlu diperhatikan
pelaksanaan pendataan tersebut apakah
tidak
menimbulkan
perbedaan
perlakuan dengan ormas bentuk lainnya.
Ketentuan yang jelas mengenai
pendaftaran ormas merupakan salah
satu bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap
Pasal ini tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUUXI/2013.
Pasal 26 menyebutkan bahwa Ormas
dapat memiliki struktur organisasi dan
kepengurusan di luar negeri sesuai
dengan kebutuhan organisasi dan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Karena pasal ini memungkinkan suatu
organisasi untuk mempunyai struktur
diluar negeri yang memungkinkan
masuknya pengaruh asing. Oleh karena
itu perlu diatur lebih lanjut mengenai
batasan dan syarat-syarat struktur
kepengurusan Ormas di luar negeri.

N

v

EV

BP
H

Pasal 26

v

Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa
Setiap anggota Ormas memiliki hak dan
kewajiban yang sama.
Ketentuan dalam pasal ini mengatur
mengenai hak dan kewajiban anggota
ormas. Namun frase “yang sama” malah
dapat berarti membatasi kebebasan
berserikat,
berkumpul
dan
mengeluarkan pendapat yang mana
merupakan bagian dari hak asasi
manusia.
Pasal ini tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUUXI/2013.

v

Pasal 37 ayat 1 huruf d menyebutkan
bahwa
Keuangan
Ormas
dapat
bersumber dari: d. bantuan/sumbangan
dari orang asing atau lembaga asing.
Definisi Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi,
kehendak,
kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila (Pasal 1 angka 1). Dalam hal ini

PU

SA
N

Pasal 34
ayat 1

Pasal 37
ayat 1
huruf d
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
cabut

tetap
diperlukan pembatasan atau pengaturan
lebih lanjut mengenai batasan dan
syarat-syarat
terkait
dengan
bantuan/sumbangan dari orang asing
atau lembaga asing dengan mengingat
tujuan ormas.
Perubahan
pasal
ini
Perlu
memperhatikan putusan MK Nomor
82/PUU-XI/2013 yang mengubah norma
Pasal 5 UU Ormas menjadi:
“Ormas bertujuan untuk:
a.
meningkatkan partisipasi dan
keberdayaan masyarakat;
b.
memberikan pelayanan kepada
masyarakat;
c. menjaga nilai agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. melestarikan dan memelihara norma,
nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat;
e. melestarikan sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
f.
mengembangkan kesetiakawanan
sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat;
g.
menjaga,
memelihara,
dan
memperkuat
persatuan
dan
kesatuan bangsa; dan/atau
h. mewujudkan tujuan negara” .

SA
N

EV

BP
H

N

ubah

v

Pasal 38 ayat 2 menyebutkan bahwa
Dalam hal Ormas menghimpun dan
mengelola
bantuan/sumbangan
masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas
wajib mengumumkan laporan keuangan
kepada publik secara berkala.
Ketentuan ini dengan jelas mengatur
kewajiban untuk memberikan laporan
keuangan kepada publik secara berkala.
Namun
mekanisme,
media
dan
bagaimana laporan tersebut dapat
diakses oleh publik belum memenuhi
indikator.

Pasal 40
ayat 1

v

Pasal 40 ayat 1 menyebutkan Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
pemberdayaan
Ormas
untuk

PU

Pasal 38
ayat 2
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap

SA
N
PU

Pasal 43

Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa
Sistem informasi Ormas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
oleh kementerian atau instansi terkait
yang dikoordinasikan dan diintegrasikan
oleh
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.
Penyediaan sistem informasi sebagai
bentuk pelayanan publik dan juga tertib
administrasi sebagaimana yang diatur
dalam undang-undang ini memerlukan
kerjasama antar unit-unit terkait. Namun
bagaimana bentuk sistem informasi dan
siapa yang bertanggungjawab terhadap
sistem informasi tersebut termasuk pihak
yang menyediakan data maupun yang
akan mengolah data yang disajikan dalam
sistem
informasi
tersebut
perlu
pengaturan lebih lanjut (didukung oleh
ketentuan dalam Pasal 42).

BP
H

v

EV

Pasal 42
ayat 2

N

meningkatkan kinerja dan menjaga
keberlangsungan hidup Ormas.
Pasal ini tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUUXI/2013.

v

Pasal 43 ayat 1 menyebukan Ormas yang
didirikan oleh warga negara asing dapat
melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
Pasal 43 ayat 2 menyebukan Ormas yang
didirikan oleh warga negara asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas: a. badan hukum yayasan
asing atau sebutan lain; b. badan hukum
yayasan yang didirikan oleh warga negara
asing atau warga negara asing bersama
warga negara Indonesia; atau c. badan
hukum yayasan yang didirikan oleh
badan hukum asing.
Asas Ormas adalah tidak bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (Pasal 2) dengan demikian perlu
dipastikan ormas-ormas yang didirikan
oleh warga negara asing memahami apa
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No.

PUU

Pasal

ANALISIS

REKOMENDASI
ubah

cabut

tetap
yang terkandung dalam Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945.

v

Pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa
Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan lingkup tugas dan
kewenangannya menjatuhkan sanksi
administratif kepada Ormas yang
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59
Pemberian sanksi dilakukan sesuai
dengan kewenangan masing-masing
antara pemerintah dan pemerintah
Daerah. Tetapi Pasal 59 ayat (1) huruf a
telah dibatalkan MK

PU

SA
N

EV

BP
H

N

Pasal 60
ayat 1
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BAB III
POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA

Penilaian potensi tumpang tindih norma pada dasarnya merupakan bagian dari

N

proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak;

penyerentakan.

selaras. Kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan,

BP
H

sejalan; sejajar; sesuai;

“Harmonisasi” berasal dari kata “harmoni”, yang berarti keselarasan,

kecocokan, keserasian19. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2005) diartikan upaya
mencari keselarasan. Dalam Collins Cobuild Dictionary (1991) ditemukan kata harmonious
dan harmonize dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama, “a relationship, agreement etc.

EV

that is harmonious is friendly and peaceful”; kedua, “things which are harmonious have parts
which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other”; ketiga,
“when people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways;

SA
N

suitable, reconcile”; keempat, “If you harmonize two or more things, they fit in with each
other is part of a system, society etc”.
Dari uraian di atas dapat ditarik dari perumusan pengertian sinkronisasi dan

harmonisasi tersebut di atas, antara lain adalah: pertama, adanya hal-hal yang bertentangan,
kejanggalan; kedua, menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar

PU

membentuk suatu sistem; ketiga, suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi
keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; serta keempat, kerja

sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut
menghasilkan kesatuan yang luhur.
Wicipto Setiadi memberikan pengertian secara singkat bahwa pengharmonisasian
adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan
konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-

undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain

19

A.Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994) hlm.185
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selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling
bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya
hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan pengharmonisasian maka akan
tergambar dengan jelas bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian
integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan20.

N

Setidaknya ada 3 alasan lain mengapa harmonisasi regulasi perlu dilakukan,
yaitu:21 Pertama, regulasi merupakan bagian integral dari sistem hukum. Regulasi sebagai

BP
H

suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri
antara lain ada saling keterkaitan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang
utuh. Pengikat dari sistem hukum tersebut adalah Pancasila yang merupakan sumber dari
segala sumber hukum negara. Beberapa azas yang lazim digunakan di sini adalah lex superior
derogate lex inferiory (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih

EV

rendah), lex posterior derogate lex priory (peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan
yang lama), dan lex spesialis derogate lex generally (peraturan yang lebih khusus
mengalahkan yang umum). Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan,

SA
N

kemantapan, dan kebulatan konsepsi regulasi sebagai sistem agar berfungsi secara efektif.
Kedua, regulasi dapat diuji (judicial review) baik secara materiel maupun formal. Pasal 24 A
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan antara
lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kemudian Pasal 24 C ayat (1) antara lain

PU

menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar. Berhubung dengan itu, pengharmonisasian peraturan perundangundangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang
berkompeten. Ketiga, menjamin proses pembentukan regulasi dilakukan secara taat asas
demi kepastian hukum. Proses pembentukan regulasi perlu dilakukan secara taat asas dalam

20

21

Wicipto Setiadi, Harmonisasi Pembentukan Undang-Undang, Disampaikan Pada Acara Forum Diskusi
Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Ham, Tanggal
29 April 2009
ibid
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rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai
persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan,
teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat
untuk berpartisipasi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat menjadi
sarana yang penting untuk menjaga hubungan yang sinergis antar warga masyarakat dan

N

antara warga masyarakat dengan pemerintah, serta pemerintah dan pemerintah untuk
mewujudkan tujuan bersama secara dinamis, tetapi tertib dan teratur.

BP
H

Berbagai produk undang-undang sebagai penjabaran pasal-pasal pada UUD NRI
Tahun 1945 terkait dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional, antara lain
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Polri, Perpu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

EV

Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI,
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perpu No. 23 Tahun 1959
tentang Penetapan Keadaan Bahaya, dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan tugas

SA
N

dan fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada bidang keamanan
telah dilaksanakan. Tetapi Undang-undang yang ada belum mengakomodasikan
penanggulangan secara terpadu dan bersinergis. Masih terdapat tugas pokok dan fungsi
instansi pemerintah yang tumpang tindih pada penanggulangan berbagai bentuk ancaman
dan juga belum ada koridor penuntunnya. Masih ada bentuk ancaman yang belum terwadahi

PU

pada undang-undang yang ada untuk penanggulangannya, serta belum ada regulasi yang
mengatur tentang mekanisme penanggulangan berbagai bentuk ancaman secara terpadu
melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional yang dimiliki termasuk masyarakat.
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui

adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) penegakan hukum, 3)
perlindungan, dan 4) hak dan kewajiban.
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A. Kewenangan dan Penegakan Hukum
Penilaian potensi tumpang tindih kewenangan dan penegakan hukum dilakukan
terhadap 8 (delapan) peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang,

N

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme,

BP
H

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan

EV

Terorisme

PU

SA
N

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara

Dari berbagai peraturan tersebut didapatkan beberapa kewenangan dan
penegakan hukum yang berpotensi tumpang tindih, yaitu: (1) permintaan informasi, (2)
pemblokiran, (3) pengawasan, (3) penindakan, dan (4) koordinasi. Potensi ini terjadi
karena kewenangan dan penegakan hukum tersebut dimiliki oleh lebih dari 1 lembaga

50

sehingga kemungkinan terjadi tarik menarik atau bahkan tolak-menolak kewenangan
dapat terjadi.

1. Meminta Informasi
Terdapat 6 (enam) lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum untuk

N

meminta informasi. Lembaga tersebut adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,

EV

BP
H

PPATK, BIN, dan PPNS di Kementerian/LPNK, sebagaimana gambar berikut:

Terdapat 9 kewenangan meminta informasi yang terdapat dalam kedua UU ini. 8

SA
N

kewenangan dilaksanakan oleh lembaga yang sama, yaitu PPATK, dan terdapat 1
kewenangan yang dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu: kewenangan meminta
keterangan dari PJK (A.2). Meski kewenangan ini dilaksanakan oleh 3 lembaga, yang
bekerja pada tahap yang berbeda, yatu: penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
Ketiganya bekerja dalam satu sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, jika

PU

keterangan yang dibutuhkan oleh ketiga lembaga ini bersifat konfirmasi atas

keterangan yang diperoleh di tahapan yang lebih awal, maka kewenangan ini tidak
berpotensi menimbulkan tumpang tindih melainkan merupakan penerapan prinsip
kehati-hatian proses peradilan. Dengan demikian maka pasal-pasal yang mengatur
mengenai kewenangan ini dapat dipertahankan. Secara terperinci, kewenangan untuk
meminta informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
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4.

PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

DITJEN IMIGRASI

BIN

BNPT

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

BPN

Pengadilan

Kejaksaan

N
BP
H
V

PU

3.

Pasal 41 Ayat
(1) Huruf A UU
No.8 Tahun
2010

EV

2.

V

SA
N

1.

MEMINTA
INFORMASI
meminta dan
mendapatkan
data dan
informasi dari
instansi
pemerintah
dan/atau
lembaga swasta
yang memiliki
kewenangan
mengelola data
dan informasi,
termasuk dari
instansi
pemerintah
dan/atau
lembaga swasta
yang menerima
laporan dari
profesi tertentu;
meminta bahan
keterangan
kepada
kementerian,
lembaga
pemerintah
nonkementeria
n, dan/atau
lembaga lain
sesuai dengan
kepentingan
dan prioritasnya
meminta
keterangan dari
PJK mengenai
Dana dari:
a. orang yang
telah
dilaporkan
oleh PPATK
kepada
penyidik;
b. tersangka;
atau
c. terdakwa.
meminta
keterangan
kepada Pihak
Pelapor dan

KETERANGAN

Kepolisian

KEWENANGAN

A.

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

V

V

V

V

Pasal 30 huruf b
UU No.17
Tahun 2011

Pasal 37 Ayat
(1) UU No.9
Tahun 2013

Pasal 44 ayat (1)
huruf g UU No.8
Tahun 2010
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8.

PU

9.

10.

PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

DITJEN IMIGRASI

BIN

BNPT

N

V

V

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

BPN

Pengadilan

Kejaksaan

BP
H

7.

V

EV

6.

V

SA
N

5.

KETERANGAN

Kepolisian

KEWENANGAN

pihak lain yang
terkait dengan
dugaan tindak
pidana
Pencucian
Uang;
meminta dan
menerima
laporan dan
informasi dari
Pihak Pelapor;
meminta
informasi
kepada instansi
atau pihak
terkait;
meminta
informasi
kepada Pihak
Pelapor
berdasarkan
pengembangan
hasil analisis
PPATK;
meminta
informasi
kepada Pihak
Pelapor
berdasarkan
permintaan dari
instansi
penegak hukum
atau mitra kerja
di luar negeri;
meminta
informasi
perkembangan
penyelidikan
dan penyidikan
yang dilakukan
oleh penyidik
tindak pidana
asal dan tindak
pidana
Pencucian
Uang;
Melakukan
kerja sama
pertukaran
informasi
berupa

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

Pasal 44 ayat (1)
huruf a UU No.8
Tahun 2010

Pasal 44 ayat (1)
huruf b UU No.8
Tahun 2010

Pasal 44 ayat (1)
huruf c UU No.8
Tahun 2010

Pasal 44 ayat (1)
huruf d UU No.8
Tahun 2010

V

Pasal 44 ayat (1)
huruf j UU No.8
Tahun 2010

V

Pasal 90 UU
No.8 Tahun
2010
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PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

DITJEN IMIGRASI

BIN

BNPT

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

BPN

Pengadilan

BP
H

N

permintaan,
pemberian, dan
penerimaan
informasi
dengan pihak,
baik dalam
lingkup nasional
maupun
internasional.

Kejaksaan

KETERANGAN

Kepolisian

KEWENANGAN

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

2. Pemblokiran

Terdapat 6 (enam) lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum untuk
melakukan pemblokiran. Lembaga tersebut adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,

PU

SA
N

EV

PPATK, BPN, dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), sebagaimana gambar berikut:

Terdapat 4 kewenangan melakukan pemblokiran yang terdapat dalam peraturan-

peraturan ini. 1 kewenangan dilaksanakan oleh 4 lembaga, yaitu PPATK, Kepolisian,
Kejaksaan, dan Pengadilan. Secara terperinci, kewenangan untuk melakukan
pemblokiran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
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PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

DITJEN IMIGRASI

BIN

BNPT

Pasal 23 Ayat
(1) UU No.9
Tahun 2013

BP
H

N

V

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

Pengadilan

V

BPN

Kejaksaan

V

EV

V

V

V

V

Pasal 23 Ayat
(5) UU No.9
Tahun 2013

Pasal 46 Ayat
(2) UU No.9
Tahun 2013

PU

3.

V

SA
N

2.

PEMBLOKIRAN
meminta atau
memerintahkan
PJK atau
instansi
berwenang
untuk
melakukan
Pemblokiran
melaksanakan
Pemblokiran
segera setelah
surat
permintaan
atau perintah
Pemblokiran
diterima dari
PPATK,
penyidik,
penuntut
umum, atau
hakim sesuai
dengan
ketentuan
melakukan
pemblokiran
secara serta
merta atas Dana
orang yang
masuk dalam
daftar terduga
teroris dan
organisasi
teroris
sebagaimana
permintaan dari
negara asing
atau yurisdiksi
asing
berdasarkan
Undang-Undang
ini
memerintahkan
Pihak Pelapor
untuk
melakukan
pemblokiran
Harta Kekayaan
yang diketahui
atau patut
diduga

KETERANGAN

Kepolisian

KEWENANGAN

D.
1.

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

4.

V

V

V

Pasal 71 ayat (1)
UU No.8 Tahun
2010
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PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

DITJEN IMIGRASI

BIN

BNPT

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

BPN

Pengadilan

BP
H

N

merupakan hasil
tindak pidana
dari:
a. Setiap Orang
yang telah
dilaporkan
oleh PPATK
kepada
penyidik;
b. tersangka;
atau
c. terdakwa.

Kejaksaan

KETERANGAN

Kepolisian

KEWENANGAN

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

3. Pengawasan

Terdapat 8 (delapan) lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum untuk

EV

melaksanakan pengawasan. Lembaga tersebut adalah: Kepolisian, Kejaksaan, PPATK,
BIN, TNI, Lembaga Pengawas dan Pengatur22, dan PPNS K/L, sebagaimana gambar

PU

SA
N

berikut:

Yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI), Kementerian Perdagangan, Kementerian
Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

22
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Terdapat 3 kewenangan melaksanakan pengawasan yang terdapat dalam peraturanperaturan ini. 1 kewenangan dilaksanakan oleh 5 lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan,
BIN, TNI dan PPNS K/L. Secara terperinci, kewenangan untuk melaksanakan
pengawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

V

V

TNI

N

PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

DITJEN IMIGRASI

BIN

V

V

V

PU
3

BNPT

BP
H

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

BPN

Pengadilan

Kejaksaan

V

EV

V

SA
N

2

PENGAWASAN
Pengawasan
kepatuhan PJK
atas kewajiban
pelaporan
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan
Terkait
Pendanaan
Terorisme
Pengawasan
internal untuk
setiap
penyelenggara
Intelijen Negara
dilakukan oleh
pimpinan
masingmasing.
Menyelenggara
kan kegiatan
pengawasan
aliran
kepercayaan
yang dapat
membahayakan
masyarakat dan
negara
melakukan
pengawasan
Keimigrasian.

KETERANGAN

Kepolisian

KEWENANGAN

F.
1.

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

Pasal 14 UU
No.9 Tahun
2013

V

Pasal 43 ayat
(1), UU 17
Tahun 2011
tentang
Intelijen Negara

Pasal 30 ayat (3)
huruf d UU No.
16 Tahun 2004
tentang
Kejaksaan

V

Pasal 66 ayat 1
UU No.6 Tahun
2011 tentang
Keimigrasian

4. Penindakan
Terdapat 5 (delapan) lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum untuk
melaksanakan penindakan. Lembaga tersebut adalah: Kepolisian, Kejaksaan, BIN, TNI,
dan PPNS K/L, sebagaimana gambar berikut:
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N
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H

Terdapat 6 kewenangan melaksanakan penindakan yang terdapat dalam peraturanperaturan ini. 1 kewenangan dilaksanakan oleh 5 lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan,
BIN, TNI dan PPNS K/L. Secara terperinci, kewenangan untuk melaksanakan penindakan

V

PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

V

V

DITJEN IMIGRASI

V

BIN

V

BNPT

V

KETERANGAN
Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

V

BPN

V

Pengadilan

Kejaksaan

3

Kepolisian

PENINDAKAN
Melakukan
penyidikan
tindak pidana di
bidang
Teknologi dan
Transaksi
Elektronik
Intelijen Negara
menyelenggarak
an fungsi
penyelidikan,
pengamanan,
dan
penggalangan
Melakukan
penggeledahan
dan/atau
penyitaan
sistem
elektronik yang
terkait dengan
dugaan tindak
pidana

PU
2

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

KEWENANGAN

1

PPATK

LEMBAGA/SUBYEK

SA
N

No

EV

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

V

Pasal 42 jo Pasal
43 ayat 1 UU
No.11 Tahun
2008

V

Pasal 6 ayat (1),
UU No. 17
Tahun 2011
tentang
Intelijen Negara

V

Pasal 43 ayat 3
1 UU No.11
Tahun 2008
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PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

DITJEN IMIGRASI

BIN

BNPT

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

BPN

Pengadilan

Kejaksaan

V

Pasal 43 ayat 5
1 UU No.11
Tahun 2008

V

Pasal 43 ayat 6
1 UU No.11
Tahun 2008

EV
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N

Pasal 43 ayat 5
1 UU No.11
Tahun 2008

V

V

5. Koordinasi

PU

6

V

SA
N

5

Melakukan
penggeledahan
terhadap
tempat tertentu
yang
diduga
digunakan
sebagai tempat
untuk
melakukan
tindak pidana
berdasarkan
ketentuan
Undang-Undang
melakukan
penyegelan dan
penyitaan
terhadap alat
dan atau sarana
kegiatan
Teknologi
Informasi yang
diduga
digunakan
secara
menyimpang
dari ketentuan
Peraturan
Perundangundangan
Melakukan
penangkapan
dan penahanan

KETERANGAN

Kepolisian

KEWENANGAN

4

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

Terdapat 8 (delapan) lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum untuk
melakukan koordinasi. Lembaga tersebut adalah: Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS K/L,

sebagaimana gambar berikut:

59

N
BP
H

Terdapat 3 kewenangan melakukan koordinasi yang terdapat dalam peraturan ini. 1
kewenangan dilaksanakan oleh 5 lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, BIN, TNI dan

PU

1.

MENGADAKAN
KEGIATAN
KOORDINATIF
Membentuk
Satuan TugasSatuan Tugas
yang
selanjutnya
disebut Satgas
yang terdiri dari
unsur-unsur
instansi terkait
Melakukan
koordinasi
dalam hal
dimulainya
penyidikan dan
menyampaikan
hasilnya kepada
penuntut umum
mengKoordinasi
kan
penyelenggaraa
n Intelijen
Negara

2

3

V

KETERANGAN
PPNS
KEMENTERIAN/
LPNK

TNI

DITJEN IMIGRASI

BIN

BNPT

BPN

Pengadilan

Kejaksaan

SA
N

P.

EV

KEWENANGAN

Kepolisian

LEMBAGA/SUBYEK

PPATK

No

Lembaga Pengawas
dan Pengatur

dilihat pada tabel berikut:

Penyedia Jasa
Keuangan (PJK)

PPNS K/L. Secara terperinci, kewenangan untuk melakukan koordinasi tersebut dapat

Pasal 23 Perpres
No. 46 Tahun
2010 Tentang
Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme

V

V

V

V

Pasal 43 ayat 7
1 UU No.11
Tahun 2008

Pasal 3 huruf a
Perpres No.67
Tahun 2013
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B. Hak dan Kewajiban
1. Hak
Di dalam analisis dan evaluasi yang dilakukan, terdapat 17 hak yang berpotensi
tumpang tindih dalam pengaturan dan penegakannya ketika tidak dimaknai secara
benar. Hak tersebut adalah:

PU

SA
N
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H

N

a. Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
b. hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten,
bebas dan tidak berpihak, (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
c. hak atas praduga tak bersalah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
d. hak atas status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
e. Hak melakukan kerja sama pertukaran informasi (Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang);
f. Hak melakukan pilihan hukum dan forum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE);
g. Hak memilih kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
h. Hak memilih pekerjaan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
i. Hak memilih pendidikan dan pengajaran (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
j. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil
Dan Politik);
k. hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas
kebebasan untuk menyatakan pendapat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
l. hak untuk melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah indonesia (UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);
61

BP
H

N

m. hak untuk memasuki negaranya sendiri. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
n. hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
o. hak untuk tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah
privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
p. hak untuk tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia indonesia (Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);
q. Hak warga negara asing mendirikan ormas dan melakukan kegiatan di wilayah
Indonesia (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan).

PU

SA
N

EV

Sebagaimana digambarkan sebagai berikut:
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Secara terperinci potensi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:
Jenis Hak
Hak melakukan
kerja sama
pertukaran
informasi

PASAL
Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang

2

Hak Kemerdekaan
pers

Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers

KETERANGAN
Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat
melakukan kerja sama pertukaran informasi
berupa
permintaan,
pemberian,
dan
penerimaan informasi dengan pihak, baik
dalam lingkup nasional maupun internasional,
yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap penyedia jasa
keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana Pencucian Uang atau tindak pidana
lain terkait dengan tindak pidana Pencucian
Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain.
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No.
1

3

hak
mendirikan
perusahaan pers.

Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers

Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak
asasi warga negara.
(2). Terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran,
pembredelan
atau
pelarangan penyiaran.
(3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers
nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan
gagasan dan informasi.
(4).
Dalam mempertanggung jawabkan
pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai Hak Tolak.
Perubahan atas pasal ini diperlukan dengan
menambahkan pasal pengecualian yang
mengacu pada UU ITE. Selain itu, pemaknaan
pasal ini harus diinterpretasikan secara
sistematis dengan Pasal 5 (2), Pasal 27, 28, dan
29 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 5 UU Pers.

Pasal 9 menyebutkan bahwa:
(1). Setiap warga negara Indonesia dan negara
berhak mendirikan perusahaan pers.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan,
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Jenis Hak

hak untuk
menentukan
nasibnya sendiri

5

hak untuk
memasuki
negaranya sendiri.

KETERANGAN
serta mempertimbangkan pengecualianpengecualian yang ada.

Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan
International Covenant On
Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)

Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Semua rakyat mempunyai hak untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan
kepada semua negara, termasuk negaranegara yang bertanggung jawab atas
pemerintahan
Wilayah
Yang
Tidak
Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah
Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak
tersebut.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan,
serta mempertimbangkan pengecualianpengecualian yang ada.
Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan
darurat umum yang mengancam kehidupan
bangsa dan keadaan itu diumumkan secara
resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan
yang menyimpang dari kewajibannya menurut
Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan
oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak
mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin
bahasa, agama, atau asal usul sosial.
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EV

BP
H
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PASAL

N

No.

Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan
International Covenant On
Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)

Pasal 12 menyebutkan bahwa:
setiap orang yang berada secara sah di wilayah
suatu negara untuk berpindah tempat dari
memilih tempat tinggalnya di wilayah itu,
untuk meninggalkan negara manapun
termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak
seorang pun dapat secara sewenang-wenang
dirampas haknya untuk memasuki negaranya
sendiri.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan,
serta mempertimbangkan pengecualianpengecualian yang ada.
Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan
darurat umum yang mengancam kehidupan
bangsa dan keadaan itu diumumkan secara
resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan
yang menyimpang dari kewajibannya menurut
Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan
oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak
mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
64

hak atas
pemeriksaan yang
adil dan terbuka
oleh badan
peradilan yang
kompeten, bebas
dan tidak berpihak,
serta hak atas
praduga tak
bersalah

7

hak untuk tidak
boleh dicampurinya
secara sewenangwenang atau secara
tidak sah privasi,
keluarga, rumah
atau surat
menyurat

KETERANGAN
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin
bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan
International Covenant On
Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)

PU

SA
N

EV

6

PASAL

Pasal 14 menyebutkan bahwa:
“persamaan semua orang di depan pengadilan
dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan
yang adil dan terbuka oleh badan peradilan
yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak
atas praduga tak bersalah bagi setiap orang
yang dituduh melakukan tindak pidana, dan
hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas
peninjauan
kembali
Keputusan
atau
hukumannya oleh badan peradilan yang lebih
tinggi.”
Penerapan pasal ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan,
serta mempertimbangkan pengecualianpengecualian yang ada. Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan
darurat umum yang mengancam kehidupan
bangsa dan keadaan itu diumumkan secara
resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan
yang menyimpang dari kewajibannya menurut
Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan
oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak
mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin
bahasa, agama, atau asal usul sosial.

N

Jenis Hak

BP
H

No.

Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan
International Covenant On
Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)

Pasal 17 menyebutkan bahwa:
“hak setiap orang untuk tidak boleh
dicampurinya secara sewenang-wenang atau
secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau
surat menyurat seseorang”.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan,
serta mempertimbangkan pengecualianpengecualian yang ada.
Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan
darurat umum yang mengancam kehidupan
bangsa dan keadaan itu diumumkan secara
resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan
yang menyimpang dari kewajibannya menurut
Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan
oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak
mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin
bahasa, agama, atau asal usul sosial.
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No.

Jenis Hak

PASAL

KETERANGAN

8

hak orang untuk
mempunyai
pendapat tanpa
campur tangan
pihak lain dan hak
atas kebebasan
untuk menyatakan
pendapat

Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan
International Covenant On
Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)

9

hak atas status
kewarganegaraan

Pasal 28D ayat (4) UndangUndang Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Pasal 28D ayat (4) menyebutkan bahwa: Setiap
orang berhak atas status kewarganegaraan.

10

Hak memeluk
agama dan
beribadat menurut
agamanya,

Pasal 28E ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan
dan
pengajaran,
memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.”
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Pasal 19 menyebutkan bahwa: “hak orang
untuk mempunyai pendapat tanpa campur
tangan pihak lain dan hak atas kebebasan
untuk menyatakan pendapat.”
Penerapan pasal ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan,
serta mempertimbangkan pengecualianpengecualian yang ada sebagaimana diatur UU
Pers dan UU ITE.
Perlu pula memperhatikan:
Pasal 4 UU Ratifikasi ICCPR yang menyebutkan
bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan
itu diumumkan secara resmi, negara pihak
dapat mengambil tindakan yang menyimpang
dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh
hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan
situasi darurat tersebut, dengan ketentuan
bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan
pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa,
agama, atau asal usul sosial.

11

Hak memilih
pendidikan dan
pengajaran,

Pasal 28E ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan
dan
pengajaran,
memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.”

12

Hak memilih
pekerjaan

Pasal 28E ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan
dan
pengajaran,
memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
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No.

Jenis Hak

PASAL

KETERANGAN
tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Hak memilih
kewarganegaraan,

Pasal 28E ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan
dan
pengajaran,
memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.”

14

Hak memilih
tempat tinggal di
wilayah negara dan
meninggalkannya,
serta berhak
kembali.”

Pasal 28E ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan
dan
pengajaran,
memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.”

15

hak untuk
melakukan
perjalanan keluar
dan masuk wilayah
indonesia

Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian

Pasal 2 ini hanya memberikan hak kepada
warga negara indonesia untuk melakukan
perjalanan keluar dan masuk wilayah indonesia
tanpa mengatur mengenai pembatasan hak
dan kewajiban.
Dengan demikian, pasal ini tidak memenuhi
indikator yang ketiga dari prinsip NKRI. Oleh
karena itu, pasal ini perlu diubah rumusannya
agar pemaknaannya tidak terlepas dari pasalpasal atau peraturan lain yang mengatur
mengenai pembatasan hak dan kewajiban.
Rumusan yang diusulkan adalah: “Setiap warga
negara
Indonesia
berhak
melakukan
perjalanan keluar dan masuk Wilayah
Indonesia
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan perundang-undangan”.

16

hak untuk tidak
dapat ditolak
masuk Wilayah
Indonesia

BP
H

EV

SA
N

PU

N

13

Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian

Hak yang diberikan oleh pasal 14 ayat (1) yang
mengatakan bahwa “Setiap warga negara
Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah
Indonesia” pada dasarnya telah dibatasi oleh
pasal 14 ayat (2). Meski demikian pembatasan
yang diatur dalam pasal 14 ayat (2) tersebut
masih perlu dilengkapi dengan pertimbangan
lain sebagaimana diatur dalam UU
Kewarganegaraan, dalam hal misalnya warga
negara tersebut bergabung dengan militer
negara lain atau pelanggaran-pelanggaran lain
yang diatur oleh UU Kewarganegaraan atau UU
lain yang terkait. Oleh karena itu rumusan
pasal 14 ayat (2) sebagai pembatasan hak yang
diatur dalam pasal 14 ayat (1) perlu diubah
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Hak melakukan
pilihan hukum dan
forum

18

Hak warga negara
asing mendirikan
ormas dan
melakukan
kegiatan di wilayah
Indonesia

Pasal 18 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE

PU

SA
N

EV

17

PASAL

KETERANGAN
dengan menambahakan ketentuan-ketentuan
lain yang terkait dengan masalah pelanggaran
kewarganegaraan.
Dengan demikian, pasal ini tidak memenuhi
indikator yang ketiga dari prinsip NKRI. Oleh
karena itu, pasal ini perlu diubah rumusannya
agar pemaknaannya tidak terlepas dari pasalpasal atau peraturan lain yang mengatur
mengenai pembatasan hak dan kewajiban
warga negara.
Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa
Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif
lainnya yang berwenang menangani sengketa
yang mungkin timbul dari transaksi tersebut,
didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional. Pilihan hukum merupakan hal
yang wajar dalam hukum perdata atau hukum
perdagangan internasional, dan pilihan
tersebut biasanya harus tertuang di dalam
kontrak. Namun, ketika para pihak tidak
mencantumkan pilihan hukum tersebut, maka
seharusnya hukum yang digunakan adalah
hukum nasional. Sedangkan, Pasal 18 ayat (3)
justru menyebutkan bahwa “Jika para pihak
tidak melakukan pilihan hukum dalam
Transaksi Elektronik internasional, hukum yang
berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.” Hal ini berpotensi menurunkan
derajat kedaulatan hukum nasional.
Pasal 43 ayat 1 menyebukan Ormas yang
didirikan oleh warga negara asing dapat
melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Pasal
43 ayat 2 menyebukan Ormas yang didirikan
oleh warga negara asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan
hukum yayasan asing atau sebutan lain; b.
badan hukum yayasan yang didirikan oleh
warga negara asing atau warga negara asing
bersama warga negara Indonesia; atau c.
badan hukum yayasan yang didirikan oleh
badan hukum asing.
Asas Ormas adalah tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2)
dengan demikian perlu dipastikan ormasormas yang didirikan oleh warga negara asing
memahami apa yang terkandung dalam
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

N

Jenis Hak

BP
H

No.

Pasal 43 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi
Kemasyarakatan
(sebagaimana
dibatalkan
sebagian dengan Putusan MK
Nomor
82/PUU-XI/2013,
Nomor
82/PUU-XI/2013
(Pasal 5), Nomor 3/PUUXII/2014 (pasal 29))
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2. Kewajiban
Di dalam analisis dan evaluasi yang dilakukan, terdapat 11 kewajiban yang
berpotensi tumpang tindih dalam pengaturan dan penegakannya ketika tidak dimaknai
secara benar. Kewajiban tersebut adalah:
a. Kewajiban melakukan tindakan yang

tidak mengakibatkan diskriminasi yang

N

semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau
asal usul sosial. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

Hak-Hak Sipil Dan Politik)

BP
H

International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang

b. Kewajiban melayani Hak Jawab (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers)

c. Kewajiban melayani Hak Tolak (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang

EV

Pers)

d. kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (Undang-

SA
N

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)
e. kewajiban menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian

Pendapat Di Muka Umum)

f. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa (Undang-Undang Nomor

PU

8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

g. kewajiban mengakhiri pemblokiran demi hukum. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers)

h. kewajiban menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum (Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat Di Muka
Umum)

i.

kewajiban menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum (UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat Di
Muka Umum)
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j.

kewajiban menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat Di Muka
Umum)

k. kewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat Di Muka

PU

SA
N

EV

BP
H

Sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

N

Umum)

Secara terperinci potensi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

No.

1

Jenis Kewajiban
Kewajiban
menerapkan prinsip
mengenali
Pengguna Jasa

PASAL
Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang
Tindak Pidana Pencucian
Uang

KETERANGAN
Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa
“Kewajiban menerapkan prinsip mengenali
Pengguna Jasa” sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan pada saat terdapat Transaksi
Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak
pidana Pencucian Uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme;
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Kewajiban melayani
Hak Tolak

5

Kewajiban
menghormati hakhak dan kebebasan
orang lain;

6

Kewajiban
menghormati aturanaturan moral yang
diakui umum.

7

Kewajiban menaati
hukum
dan
ketentuan peraturan
perundangundangan
yang
berlaku;

Kewajiban menjaga
dan menghormati
keamanan
dan
ketertiban umum

PU

8

9

Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers
Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers
Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun
1998
tentang
Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat
Di Muka Umum
Pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun
1998
tentang
Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat
Di Muka Umum
Pasal 6 huruf c UndangUndang Nomor 9 Tahun
1998
tentang
Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat
Di Muka Umum

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Pers wajib
melayani Hak Jawab.

Kewajiban menjaga
keutuhan persatuan
dan kesatuan bangsa

N

KETERANGAN
Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Pers
nasional berkewajiban memberitakan peristiwa
dan opini dengan menghormati norma-norma
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas
praduga tak bersalah.

SA
N

4

PASAL
Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers

BP
H

3

Jenis Kewajiban
kewajiban
memberitakan
peristiwa dan opini
dengan
menghormati
norma-norma
agama dan rasa
kesusilaan
masyarakat serta
asas praduga tak
bersalah.
Kewajiban melayani
Hak Jawab

EV

No.
2

Pasal 6 huruf d UndangUndang Nomor 9 Tahun
1998
tentang
Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat
Di Muka Umum
Pasal 6 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun
1998
tentang
Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat
Di Muka Umum

Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Pers wajib
melayani Hak Tolak.
Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Warga negara yang menyampaikan pendapat di
muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk menghormati hak-hak dan
kebebasan orang lain.

Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Warga negara yang menyampaikan pendapat di
muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk menghormati aturan-aturan moral
yang diakui umum.
Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Warga negara yang menyampaikan pendapat di
muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk menaati hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Warga negara yang menyampaikan pendapat di
muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk menjaga dan menghormati
keamanan dan ketertiban umum.
Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Warga negara yang menyampaikan pendapat di
muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk menjaga keutuhan persatuan dan
kesatuan bangsa.
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PASAL
Pasal 71 ayat (4)
Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 Tentang
Tindak Pidana Pencucian
Uang

11

Kewajiban
melakukan tindakan
yang tidak
mengakibatkan
diskriminasi yang
semata-mata
didasarkan pada ras,
warna kulit, jenis
kelamin bahasa,
agama, atau asal
usul sosial.

Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan
International Covenant
On Civil And Political
Rights (Kovenan
Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil Dan Politik)

KETERANGAN
Pasal 71 ayat (4) menyatakan bahwa:
Dalam hal jangka waktu pemblokiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir,
Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran
demi hukum.
Meskipun pasal ini masuk dalam kategori norma
penghambat, tetapi pasal ini diperlukan untuk
tegaknya supremasi hukum dan konsistensi
sebagai Negara hukum.
Pasal 2 menyebutkan bahwa:
kewajiban setiap Negara Pihak untuk
menghormati hak-hak yang diakui dalam
Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa
pelaksanaannya bagi semua individu yang
berada di wilayahnya dan yang berada di bawah
yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan, serta
mempertimbangkan pengecualian-pengecualian
yang ada. Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan
darurat umum yang mengancam kehidupan
bangsa dan keadaan itu diumumkan secara
resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan
yang menyimpang dari kewajibannya menurut
Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh
kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan
ketentuan
bahwa
tindakan
itu
tidak
mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin
bahasa, agama, atau asal usul sosial.

N

Jenis Kewajiban
Kewajiban
mengakhiri
pemblokiran demi
hukum.

SA
N

EV

BP
H

No.
10

C. Perlindungan

PU

Potensi tumpang tindih perlindungan dalam upaya penguatan pertahanan

negara terlihat dari belum selarasnya pengaturan mengenai langkah-langkah yang
dianggap perlu dalam hubungan luar negeri, serta kegiatan persandian, sebagaimana
digambarkan sebagai berikut:
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N
BP
H

1. Perlindungan atas langkah-langkah yang dianggap perlu dalam hubungan Luar
Negeri

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang
Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan

EV

sesuai dengan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan
internasional. Berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik
pemerintah maupun non-pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 6 dan 7 disebutkan

SA
N

bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) diberikan wewenang untuk konsultasi dan
koordinasi dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Langkah-langkah
yang dianggap perlu, tersebut seperti :
a.

Langkah preventif seperti:

PU

-

-

pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang

LN;

permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dsb.

b. Langkah represif seperti :
-

Memberi peringatan kepada pelaku Hubungan Luar Negeri yang tindakannya
bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan polugri dan peraturan
perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri

-

Mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku
Hubungan Luar Negeri di Indonesia dengan mitra asingnya,

73

Mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintah yang

-

berwenang

untuk

melakukan

tindakan

administratif

kepada

yang

bersangkutan, dan sebagainya.
Namun wewenang untuk konsultasi dan koordinasi dan mengambil langkahlangkah yang dianggap perlu ini tidak mendapatkan perlindungan yang memadai ketika

N

dihadapkan dengan Pasal 121 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa
ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja

BP
H

merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Hal
ini merupakan bentuk pengaturan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih
pengaturan mengenai aspek perlindungannya.

2. Perlindungan kegiatan persandian

EV

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) persandian disebutkan dalam konteks “persandian negara” dimana
persandian digunakan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara saja.

SA
N

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi
setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang

PU

2.

mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan
dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau
keluarganya; dan/atau
5.

membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak
hukum.
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b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

N

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan
dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi

BP
H

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan
dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara
yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam

EV

3.

penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana
pengembangannya;

gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi

SA
N

4.

militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada
segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait

PU

kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut
sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
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1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham
dan aset vital milik negara;
2.

rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi
keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan

N

pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

5. rencana awal investasi asing;
6.

BP
H

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan
lainnya; dan/atau

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi

EV

Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam
hubungannya dengan negosiasi internasional;

SA
N

2. korespondensi diplomatik antarnegara;
3.

sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan

hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang

PU

bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2.

riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4.

hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekomendas kemampuan seseorang; dan/atau
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5.

catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan
satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan;

N

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

BP
H

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang ITE,

khususnya di Pasal 34, istilah ‘sandi’ dikonsepkan sebagai suatu pranata untuk
mengakses suatu sistem elektronik dan dapat menjadi suatu obyek produksi,
penjualan, pengadaan untuk digunakan, importasi, pendistribusian, penyediaan, atau
kepemilikan sehingga ‘sandi’ dapat digunakan untuk berbagai kegunaan dan tidak

EV

hanya terbatas untuk konteks pertahanan dan keamanan saja.

Perbedaan konsepsi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
ITE dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

SA
N

Publik (KIP) ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan
perlindungan ataupun penegakan hukum. Apalagi di dalam Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa:
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,
menjual,

mengadakan

untuk

digunakan,

mengimpor,

mendistribusikan,

PU

menyediakan, atau memiliki: (a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer

yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; (b)

sandi lewat

Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem
Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan
untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk
perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
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BAB IV
EFEKTIFITAS HUKUM

Kondisi negara dan masyarakat Indonesia pasca-reformasi, khususnya dalam

meningkat23.

Persoalan

paling

menonjol

adalah

N

masalah keamanan nasional, masih menunjukkan volatilitas yg sedang, namun cenderung
fenomena

muncul

dan
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H

berkembangnya aktor-aktor nonnegara sebagai salah satu dampak globalisasi semakin
memiliki kemampuan mengimbangi dan bahkan menyaingi Negara termasuk, namun tak
terbatas, dalam masalah bidang politik. Evaluasi mendasar dan kritis terhadap hukum dan
perundang-undangan di Indonesia akan mampu memperkuat dan mendorong akselerasi
konsolidasi demokrasi.

EV

Secara normatif, hukum dan perundangan dalam sebuah negara dengan sistem
demokrasi konstitusional berfungsi sebagai bagian dari social engineering. Namun ia
bukanlah sekadar alat penjeraan dan pendukung sistem represif. Dalam perkembangan

SA
N

masyarakat demokratis dan terbuka, yang di dalamnya semakin menekankan pentingnya
perlindungan terhadap hak-hak warganegara. Landasan filsafat hukum pidana, misalnya,
yang masih menjadi arus utama di negeri ini adlh retributive justice, yang seharusnya
mulai diubah menuju restorative justice.24
Di dalam menyikapi dinamika internal dan eksternal, khusunya perubahan

PU

platform politik pemerintah, hukum dan perundang-undangan tentu juga harus menjaga
agar tidak hanya menjadi sekedar alat. Penafsiran dan implementasi terhadap Nawa Cita,
misalnya, tentu tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dalam sistem demokrasi.
Hanya dengan cara ini hukum akan menjadi bagian dari

social engineering yang positif

bagi kemajuan NKRI.25

Ulasan mengenai hal ini mengadopsi dari presentasi Muhammad AS Hikam, Evaluasi Penegakan hukum
Pidana Dalam Konteks Keamanan nasional Dan Sishannas Di Indonesia, Disampaikan Dalam FGD BPHN
Kemenkumham RI, 12 November 2016
24 ibid
25 ibid
23
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Strategi penegakan hukum merupakan salah satu cara meredam dan
menanggulangi radikalisme, radikalisasi, dan aksi-aksi terorisme. Selain itu

program

deradikalisasi juga harus diperkuat dan dikembangkan sehingga tidak hanya mencakup
mantan teoris dan keluarganya, tetapi lebih kepada masyarakat sipil. Baik penegakan
hukum, yg menggunakan pendekatan hard power, maupun deradikalisai,

yang

N

menggunakan pendekatan soft power, memerlukan dukungan perundang- undangan
yang efektif. Berbagai perundang-undangan yang akan memperkuat
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itu perlu dibentuk, atau diubah jika sudah ada.

kedua pendekatan

RUU yang masih belum disahkan misalnya RUU Tentang Keamanan Nasional,
misalnya, sangat penting untuk segera disahkan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Terorisme perlu diubah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI memerlukan PP yg terkait dengan pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain

yang
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Perang (OMSP). Perlu juga dievaluasi berbagai peraturan perundangan di level daerah
dapat membuka peluang bagi pengembangan kekuatan yang dapat mengancam

keamanan nasional. Misalnya Perda-perda yang bermuatan kental dengan politik identitas

SA
N

dan primordialisme.

Efektivitas penegakan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan yang

telah ada masih terdapat kelemahan sehingga tidak dapat diimplementasikan untuk
mengatasi masalah tersebut. Pengaturan yang masih belum begitu jelas dalam mengatur
kewenangan Negara menjadikan proses penegakan hukum belum berjalan optimal.

PU

Beberapa ketentuan hukum bahkan digunakan sebagai tameng untuk melindungi diri
pelaku dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan Negara. Oleh karena itu perlu
adanya perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk

melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui
prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian
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sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution).26 Bahkan, dalam pengertian
yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat
para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benarbenar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit,

N

penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya –yang lebih sempit
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lagi— melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu
dari segi hukumnya.27 Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan
sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang

EV

terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep “Law enforcement” ke dalam bahasa
indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo
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yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide
atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha
untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan28.
Soekanto, yang

Begitu pula Soerjono

mengatakan bahwa “penegakan” hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap

PU

dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir
ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”.
Bandung, 19 Januari 2008. Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai penegakan hukum, antara lain (1)
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma
hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh lihat http://www.solusihukum.com/
artikel/artikel49.php. (2) Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang
yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki
kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan
selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Lebih jauh lihat Mujahid A. Latief, Dilema Penegakan Hukum
di Indonesia”, July 20, 2007, lihat www.google.com. http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
27 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
28Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, Tanpa
Tahun), hlm. 15.

26
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hidup29. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut
penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep
“Law enforcement” dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan
Peraturan”.
Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai

N

keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan
dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the rule of law and not of a
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man” versus istilah “ the rule by law” yang berarti “the rule of man by law”. Dalam istilah
“ the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam
artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di
dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah “ the rule of just law”. Dalam istilah “the rule
of law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya

EV

pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.
Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh
orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
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Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan
hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik
dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman
perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

PU

Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang beragam itu, pembahasan
tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya.
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik

sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu
perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan

Soerjono Soekanto, Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum, (Jakarta: BPHN, 1983), hlm.
3.

29
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hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil
dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 30
Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan
ditegakkannya hukum itu tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno
Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam
penegakan

hukum,

yaitu:

kepastian

hukum

(rechtszekerheid/

N

melaksanakan

rechtsmatigheid), kemanfaatan (doelmatigheid) dan keadilan (gerichtigheid)31.
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Efektivitas penegaan hukum keamanan dan pertahanan negara pasa sisi politik
hukum sangat dipengaruhi oleh tiga hal.32 Pertama, pergeseran kekuasaan eksekutif ke
legislatif sehingga DPR RI berubah menjadi lembaga super body, bahkan dapat
mencampuri kewenangan eksekutif, melalui mekanisme yang dikenal dengan “fit and
proper test”. Kedua, sistem pemilihan umum langsung, belum menemukan mekanisme

EV

ideal sebagai model Pemilu yang baku, sehingga menciptakan peluang bagi bakal calon
maupun calon anggota legislatif untuk memenangkan pemilihan dengan bermodalkan
popularitas dan kekuatan finansial. Padahal mereka yang menang akan mempunyai tugas
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dan tanggung jawab sebagai pembuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang.
Sehingga Undang-Undang yang dibuat sangat tergantung terhadap penguasaan teori dan
pengetahuan pembentukan Undang-Undang. Sebab, sebagai anggota legislatif maka
membentuk Undang-Undang adalah merupakan tugas utamanya.

Sementara

pelaksanaan mekanisme masukan dari para ahli, tidak menjamin terjadinya proses

PU

transformasi pengetahuan yang diharapkan. Ketiga, dominasi kepentingan politik melalui
partai masing-masing di lembaga legislasi, menyebabkan sistem legislasi terabaikan dan
substansi perundang-undangan sebagai produk DPR RI tidak mendalam dan sering
menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, (Bandung: Alumni, 1985), hlm.
14.
31 Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Adtya Bakti,
1993), hlm. 1
32 Diadopsi dari presentasi Kolonel Chk A. Agung Widi. W., S.H., Quo Vadis Sistem Pertahanan Negara
Indonesia?, pada Senin, 19 September 2016
30
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Oleh karena itu perlu memetakan permasalahan hukum dalam sebuah sistem
hukum nasional sebagai blueprint yang menjadi dasar kebijakan legislasi nasional secara
bertahap dan berkelanjutan serta menjamin terjadinya sinkronisasi antar perundangundangan yang ada. Secara Konseptual, Pertahanan Negara Indonesia telah ditegaskan
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, bahwa Pertahanan Negara

N

diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan
negara. Namun timbul kerancuan terhadap pengelolaan terhadap ancaman. Pasal ini
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membagi dua ancaman, yakni ancaman militer dan ancaman non militer. Hal inilah yang
menjadi permasalahan substansial dalam menyusun sistem pertahanan Indonesia
secara operasional sebagai Postur Pertahanan Indonesia. Pembagian bentuk ancaman
dan pengelolaannya menimbulkan permasalahan dan isu-isu strategis. Timbulnya
overlapping pengelolaan ancaman non militer oleh lembaga pemerintah diluar bidang

Indonesia.

EV

pertahanan adalah salah satu permasalahan dalam penyusunan Postur Pertahanan

Dengan adanya lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dalam
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penanganan dan pengelolaan terhadap ancaman non militer, mengakibatkan terjadinya
pergeseran pengertian terhadap ancaman kedaulatan negara. Dengan adanya pergeseran
pengertian ancaman ini maka menimbulkan pemahaman keamanan dalam konteks tertib
sipil dengan keamanan dalam konteks kedaulatan negara. Berbicara mengenai kedaulatan
negara, seharusnya tidak memisahkan secara tegas antara ancaman militer dengan

PU

ancaman nonmiliter.. Berbicara mengenai kedaulatan negara berarti menjaga keutuhan
negara dari segala ancaman. Sehingga keamanan yang dimaksud dalam konteks
pertahanan harus dipahami sebagai keamanan kedaulatan negara yang harus dijaga dan
diamankan dari segala ancaman terhadap kedaulatan negara.
Ancaman terhadap kedaulatan negara bisa berasal dari luar maupun dari dalam
negeri. Menghadapi ancaman dari dalam negeri tidak seketika dan sekonyong-konyong.
Ancaman dari dalam negeri terhadap kedaulatan negara selalu direncanakan dan
disiapkan justru saat kondisi negara dalam keadaan damai dan sistem pemerintahan
dalam keadaan terib sipil. Sering kita “kecolongan” saat adanya pemberitaan di media
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massa mengenai hasil penyelidikan olah TKP Bom bunuh diri. Penelusuran mengarah
bahwa pelaku tinggal di suatu tempat bersama masyarakat lainnya dan sering
mengadakan pertemuan tertutup. RT dan RW sudah melaporkan kepada Lurah hingga
Camat. Namun karena Lurah dan Camat setempat sibuk dengan pelayanan masyarakat,
sehingga kegiatan tersebut kurang dimonitor. Mereka menilai bahwa kegiatan tersebut

N

bukanlah ancaman terhadap kedaulatan negara.
Dari perspektif hubungan luar negeri, terdapat beberapa hambatan yang
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mengganggu efektifitas pelaksanaan upaya penguatan pertahanan negara, seperti:
1. Kurang koordinasi dan konsultasi dengan Kemlu, terutama karena menganggap bahwa
pertemuan bilateral bersifat teknis. Beberapa hal yang menunjukkan kurangnya
koordinasi ini adalah: (a) Terdapat banyak inisiatif internasionalisasi penegakan hukum
di Selat Malaka dengan mengaburkan konsep piracy dan armed robbery at sea; (b)

EV

Posisi RI (Kemlu) bahwa penegakan hukum hanya di Selat Malaka dilakukan oleh negara
pantai karena termasuk yurisdiksi negara pantai, terutama di Selat Malaka dan secara
regional telah ada mekanisme kerjasama MALISINDOTHAI; (c) Kemlu tidak pernah
laporan

implementasi

kerjasama

MALISINDOTHAI,

terutama
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mendapatkan

efektivitasnya, sebagai bahan justifikasi posisi Pemri di berbagai forum, utamanya
multilateral terkait counter piracy; (d) Alasannya laporan bersifat terbatas vertikal.
2. Banyak K/L yang tidak menyusun Pedoman Delri;
3. Tidak menyerahkan naskah perjanjian asli kepada Kemlu;

PU

4. Banyak komitmen Perjanjian Internasional yang dibuat tetapi tidak memenuhi aspek 4
aman;

5. Kesulitan implementasi PI karena:
- overlapping tupoksi antar K/L, seperti: (a) Penetapan Central Authority dalam
Perjanjian MLA antara Kejaksaan dan KemenkumHAM, serta (b) Belum jelasnya
konsep dan instansi yang tegas berfungsi sebagai Coast Guard : Bakamla, Dit. KPLP
(Ditjen Hubla, Kemhub), Polair, TNI AL, sementara terdapat berbagai forum
kerjasama maritime security, seperti HACGAM, AMF, dll.
- tidak sesuai/belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan nasional;
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- ketidaksiapan teknis.

Efektifitas penegakan hukum dalam rangka penguatan sistem pertahanan juga
sangat dipengaruhi oleh adanya norma perundang-undangan yang dikategorikan sebagai
norma pendorong maupun norma penghambat. Pemetaan norma peraturan perundang-

N

undangan yang berpotensi menjadi norma pendorong dan penghambat dalam upaya
penegakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kedaulatan Negara
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dilakukan atas 10 (sepuluh) Undang-Undang. Dari analisa dan evaluasi yang dilakukan,
terdapat 57 pasal yang perlu dikaji lebih jauh. 41 di antaranya merupakan pasal yang
berpotensi menjadi norma pendorong dan hanya 16 yang berpotensi menjadi norma
penghambat. Hal ini dapat digambarkan secara sederhana dalam matriks berikut:
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PETA PERBANDINGAN NORMA PENDORONG DAN PENGHAMBAT
NO

2
3.

4.

NORMA
PENDORONG
PENGHAMBAT
10
3

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

2

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

1

7

5

1

6

1

PU

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang
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1.

NAMA UNDANG-UNDANG

6.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara.

1

0

7.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2

0

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keormasan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat Di Muka Umum

1

2

8
5

1
1

9.
10.
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A. Norma Pendorong
Norma Pendorong adalah norma peraturan perundang-undangan yang
potensial digunakan oleh Negara untuk mengambil tindakan kepada pelaku tindak
pidana yang mengancam ketertiban, keamanan dan kedaulatan Negara. Dari 10
(sepuluh) Undang-Undang yang dianalisa-evaluasi terdapat 41 (empat puluh satu)

N

pasal yang berpotensi sebagai norma pendorong. 3 (tiga) di antaranya perlu dilakukan
perubahan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada matriks berikut:

NO

NAMA UNDANG-UNDANG
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PETA NORMA PENDORONG

ubah
1

REKOMENDASI
CABUT

TETAP
9

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang

2.
3.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

2
1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

6
1

5.
6.
7
8.

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia

5

1

1

1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keormasan

8

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat Di Muka Umum

5
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10.
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4.
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1.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdiri dari 10 Pasal,
yaitu :
a. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut
diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung
untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan”
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disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
n.
b. Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kewajiban menerapkan prinsip mengenali
Pengguna Jasa” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terdapat
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan

N

tindak pidana pendanaan terorisme;
c. Pasal 29 menyebutkan bahwa “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan
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wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik
secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut
Undang-Undang ini.”

Perubahan atas pasal ini diperlukan dengan mempersempit atau memperjelas
pengertian “penyalahgunaan kewenangan” agar tidak digunakan secara membabi
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buta.

d. Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan fungsi pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

1) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah
dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan
informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang
menerima laporan dari profesi tertentu;

PU

2) menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak idana Pencucian Uang dengan
instansi terkait; d. memberikan rekomendasi kepada pemerintahmengenai
upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;

4) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum
internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana Pencucian Uang;
e.

Pasal 70 (1) menyebutkan bahwa “Penyidik, penuntut umum, atau hakim
berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi
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terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak
pidana.”
f.

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidik, penuntut umum, atau hakim
berwenang memerintahkan

pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta

kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

N

1) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

3) terdakwa.

BP
H

2) tersangka; atau

g. Pasal 73 menyebutkan bahwa “Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana
Pencucian Uang ialah:

1). alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
2). alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

Dokumen.”
h.

EV

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan

Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pencegahan dan

SA
N

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja
sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan
informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang
meliputi:

1) instansi penegak hukum;

PU

2) lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa
keuangan;

3) lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;

4) lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian
Uang; dan
5) financial intelligence unit negara lain.”
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i. Pasal 91 menyebutkan:
1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang,
dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan
negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

N

2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama

berdasarkan prinsip resiprositas.

BP
H

bantuan timbale balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau

j. Pasal 93 menyebutkan bahwa “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional
atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat

undangan.”

EV

melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

SA
N

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terdiri dari 2 Pasal,
yaitu :

a. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap perusahaan pers harus berbentuk
badan hukum Indonesia.”

PU

Norma ini akan memudahkan pemantauan kegiatan perusahaan pers oleh Negara.
Jika terdapat perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum maka dengan
serta merta Negara dapat melakukan tindakan hukum atas pelanggaran pasal ini.

b. Pasal 5 menyebutkan bahwa:
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas
praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(3) Pers wajib melayani Hak Tolak.
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant
On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terdiri dari 1 Pasal,

N

yaitu :
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam

BP
H

kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh
hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan
bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan

EV

pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdiri dari 5 Pasal,

SA
N

yaitu :
a.

Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

PU

b. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang
berlaku di Indonesia.

c.

Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
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d. Pasal 29 menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
e.

Pasal 27 menyebutkan bahwa:
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

N

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

pencemaran nama baik.

BP
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dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau

EV

pengancaman.

5. Undang-Undang Nomor No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2013 terdiri dari 6 Pasal,

SA
N

yaitu :

a. Pasal 66 menyebutkan bahwa:
1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.

2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
a). pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen

PU

perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar

Wilayah Indonesia; dan

b.) pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah
Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing
di Wilayah Indonesia.

b. Pasal 113 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak
melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
c. Pasal 121 menyebutkan bahwa:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

N

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
1). setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau

BP
H

Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya
sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah
Indonesia;

2). setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk
atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada

EV

di Wilayah Indonesia.
d. Pasal 13 menyebutkan bahwa:

1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang

SA
N

asing tersebut:

a). namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;

b). tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;

c). memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;

d). tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;

PU

e). telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;

f). menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
g).

terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang
terorganisasi;

h). termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara
asing;
i). terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
j). termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang,
dan penyelundupan manusia.
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2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang
bersangkutan.

e. Pasal 118 menyebutkan bahwa: Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan

N

keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

BP
H

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 124 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi

EV

pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada
Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:
1).berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara

SA
N

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2). Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

PU

juta rupiah).

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 terdiri dari 1 Pasal,
yaitu :

a. Pasal 7 menyebutkan bahwa:
1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh
pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
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2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa:

EV

BP
H

N

“Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi
pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang
semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi
multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri
maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional
tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait
dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap,
bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan
lingkungan.”
Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang

SA
N

terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:
1) Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau

PU

dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
a) invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh
angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

c) blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan
Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
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d) serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat
atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
e) unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau
keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.

N

f) tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara

Kesatuan Republik Indonesia.

BP
H

lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara

g) pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk
melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.

2) pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan

EV

kapal maupun pesawat non komersial.

3) spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan
rahasia militer.

SA
N

4) sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang
membahayakan keselamatan bangsa.

5) aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau
yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri
yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan

PU

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

6) Pemberontakan bersenjata.
7) Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan
kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdiri dari 2 Pasal,
yaitu :
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a. Pasal 16 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13

dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

N

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka

b. Pasal 15 menyebutkan bahwa:

BP
H

melakukan tindak pidana;

(2) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: mengawasi
aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan

EV

dan kesatuan bangsa;

Perubahan atas pasal ini perlu dilakukan dengan merumuskan tindakan-tindakan

SA
N

lain selain pengawasan, seperti penangkapan dan penahanan.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 terdiri dari 1 Pasal,
yaitu Pasal 23. Pasal 23 menyebutkan bahwa:
Negara

Indonesia

kehilangan

kewarganegaraannya

jika

yang

PU

“Warga

bersangkutan:
1). masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
2) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara
asing atau bagian dari negara asing tersebut.”

Perubahan atas Pasal 23 huruf d perlu dilakukan dengan memperluas konsepsi “dinas
tentara asing” sebagai bukan saja dinas sebuah Negara “resmi” tetapi termasuk juga
“milisi” atau Negara yang belum diakui secara internasional.
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9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan
Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20013 terdiri dari 8 Pasal,
yaitu :
a. Pasal 1 angka 1 berbunyi: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara

N

sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya

BP
H

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

b. Pasal 2 menyebutkan bahwa: Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Pasal 5 menyebutkan bahwa Ormas bertujuan untuk: menjaga, memelihara, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

EV

d. Pasal 6 menyebutkan bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana:
1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;

SA
N

3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

6) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa;

PU

e. Pasal 52 menyebutkan bahwa: Ormas yang didirikan oleh warga negara asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang mengganggu kestabilan dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Pasal 59 menyebutkan bahwa Ormas dilarang:
1) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban
umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
2) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila.
g. Pasal 60 menyebutkan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

N

h. Pasal 61 menyebutkan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

1) peringatan tertulis;

BP
H

Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

2) penghentian bantuan dan/atau hibah;

3) penghentian sementara kegiatan; dan/atau

4) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

EV

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian
Pendapat Di Muka Umum

Norma pendorong dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terdiri dari 4 Pasal,

SA
N

yaitu :

a. Pasal 6 menyebutkan bahwa Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka
umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;

PU

3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan

5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pasal 15 menyebutkan bahwa Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum
dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
c. Pasal 16 menyebutkan bahwa Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian
pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat
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dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
B. Norma Penghambat
Norma penghambat adalah norma peraturan perundang-undangan yang

N

berpotensi digunakan oleh pelaku tindak pidana yang mengancam ketertiban,

BP
H

keamanan dan kedaulatan Negara. Dari 10 (sepuluh) Undang-Undang yang dianalisaevaluasi terdapat 16 (enam belas) pasal yang berpotensi sebagai norma penghambat.
3 (tiga) di antaranya perlu dilakukan perubahan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada
matriks berikut:

PETA NORMA PENGHAMBAT
NAMA UNDANG-UNDANG

EV

NO

ubah
2

REKOMENDASI
CABUT

TETAP
1

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang

2

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

7

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara.

0

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

0

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keormasan

2

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaian Pendapat Di Muka Umum

1

5.
6.

1
1

PU

7.

1
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4.

1

8.
9.

10.

1

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Norma penghambat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdiri dari 3 Pasal,
yaitu :
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a. Pasal 70

ayat (3) menyebutkan bahwa: Penundaan Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
Perlu dikaji apakah waktu 5 (lima) hari untuk penundaan transaksi terlalu singkat
atau sudah cukup.
b. Pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat

N

(1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
Perlu dikaji apakah waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pemblokiran terlalu singkat atau

BP
H

sudah cukup.

c. Pasal 71 ayat (4) menyatakan bahwa:

Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir,
Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.

EV

Meskipun pasal ini masuk dalam kategori norma penghambat, tetapi pasal ini
diperlukan untuk tegaknya supremasi hukum dan konsistensi sebagai Negara

SA
N

hukum.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Norma penghambat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terdiri dari 2 Pasal,
yaitu :

a. Pasal 4 menyebutkan bahwa:

PU

1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2)

Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau

pelarangan penyiaran.

3)

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4)

Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai Hak Tolak.
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Perubahan atas pasal ini diperlukan dengan menambahkan pasal pengecualian yang
mengacu pada UU ITE.
Selain itu, pemaknaan pasal ini harus diinterpretasikan secara sistematis dengan Pasal
5 (2), Pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 5 UU Pers.

N

b. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia dan negara
berhak mendirikan perusahaan pers.

BP
H

Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan,
serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan

EV

Politik)

Norma penghambat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terdiri dari 7 Pasal,
yaitu :

SA
N

a. Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan
kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas

pemerintahan wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan wilayah perwalian,
untuk memajukan perwujudan hak tersebut.

PU

Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang
ditentukan, serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada.
Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam
kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini
sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan
ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.
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b. Pasal 2 menyebutkan bahwa:
kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam
Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu
yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada
pembedaan apapun.

N

Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang
ditentukan, serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada.

BP
H

Misalnya:

Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam
kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini
sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan

EV

ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.
c.

Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu

SA
N

negara untuk berpindah tempat dari memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk
meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang
pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya

sendiri.

Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang

PU

ditentukan, serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada.
Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam
kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini
sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan
ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata

didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.
d. Pasal 13 menyebutkan bahwa:
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“pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal
di Negara pihak”.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang
ditentukan, serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada.
Misalnya:

N

Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam
kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat

BP
H

mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini
sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan
ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.
e. Pasal 14 menyebutkan bahwa “persamaan semua orang di depan pengadilan dan

EV

badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan
yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap
orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi

SA
N

hukuman atas peninjauan kembali Keputusan atau hukumannya oleh badan
peradilan yang lebih tinggi.”
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang
ditentukan, serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada.
Misalnya:

PU

Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam
kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini
sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan
ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata

didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.
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f. Pasal 17 menyebutkan bahwa: “hak setiap orang untuk tidak boleh dicampurinya
secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat
menyurat seseorang”.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang
ditentukan, serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada.

N

Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam

BP
H

kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini
sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan
ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

EV

g. Pasal 19 menyebutkan bahwa: “hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa
campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.”
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang

SA
N

ditentukan, serta mempertimbangkan pengecualian-pengecualian yang ada
sebagaimana diatur UU Pers dan UU ITE.
Perlu pula memperhatikan Pasal 4 UU Ratifikasi ICCPR yang menyebutkan bahwa

dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu
diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang

PU

menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak

diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa
tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada
ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Norma penghambat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdiri dari 1 Pasal,
yaitu :
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Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa: Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip
pendaftar pertama.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

N

Norma penghambat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdiri dari 1 Pasal,
yaitu :

masuk Wilayah Indonesia.”

BP
H

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan “Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak

Pemaknaan pasal ini harus memperhatikan ayat berikutnya, yaitu: Pasal 14 ayat (2)
yang menyebutkan: “Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan
seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang

EV

bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang
menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia”; dan Pasal 14
ayat (3) yang menyebutkan: “Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud

SA
N

pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi
atau Ruang Detensi Imigrasi”.

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Tidak ditemukan norma yang berpotensi sebagai penghambat penegakan hukum

PU

dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kedaulatan Negara dalam UndangUndang ini.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Tidak ditemukan norma yang berpotensi sebagai penghambat penegakan hukum
dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kedaulatan Negara dalam UndangUndang ini.
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia
Norma penghambat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdiri dari 2 Pasal,
yaitu :
a. Pasal 28D ayat (4)

N

b. Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

BP
H

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian
Pendapat Di Muka Umum

yaitu :

EV

Norma penghambat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terdiri dari 1 Pasal,

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap warga negara, secara perorangan atau

SA
N

kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab
berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pemaknaan pasal ini harus sesuai dengan Pasal 6, yaitu:
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk :

PU

a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Serta Pasal 18 menyebutkan bahwa:
(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak
warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi
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ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Gambaran secara rinci mengenai norma pendorong dan penghambat ini dapat dilibat

PU

SA
N

EV

BP
H

N

sebagai berikut:
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N

BP
H

Pasal 18 ayat
(3)

Pasal 29

V

EV

1.

V

PU
SA
N

NO

REKOMENDASI NORMA PENDORONG
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA
PASAL
REKOMENDASI
KETERANGAN
NAMA UNDANGPENDORONG
UNDANG
UBAH
CABUT
TETAP
KEWENANGAN/PERBUATAN
Pasal 2 ayat (2):
V
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Harta Kekayaan yang
Undang-Undang
diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau
Nomor 8 Tahun 2010
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk
tentang Tindak Pidana
kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris
Pencucian Uang
perseorangan” disamakan sebagai hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pasal 41 ayat
(1)

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kewajiban
menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa” sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan
pada saat: …..terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan
yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme;

Pasal 29 menyebutkan bahwa “Kecuali terdapat unsur
penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan
pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata
maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban
pelaporan menurut Undang-Undang ini.”
Perubahan atas pasal ini diperlukan dengan mempersempit
atau
memperjelas
pengertian
“penyalahgunaan
kewenangan” agar tidak digunakan secara membabi buta.
V

Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan
fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf a, PPATK berwenang:
a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari
instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang
memiliki kewenangan mengelola data dan informasi,
termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga
swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
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PASAL
PENDORONG

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

KETERANGAN
TETAP

KEWENANGAN/PERBUATAN
b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan
Mencurigakan;
c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak idana
Pencucian Uang dengan instansi terkait; d. memberikan
rekomendasi kepada pemerintahmengenai upaya
pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi
dan forum internasional yang berkaitan dengan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang;
f. ……….”

Pasal 70 (1)

Pasal 71 ayat
(1)

EV

BP
H

N

NAMA UNDANGUNDANG

PU
SA
N

NO

Pasal 73

V

Pasal 70 (1) menyebutkan bahwa “Penyidik, penuntut umum,
atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk
melakukan
penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang
diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.”

V

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidik, penuntut
umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor
untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang
diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
dari:
a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik;
b. tersangka; atau
c. terdakwa.”

V

Pasal 73 menyebutkan bahwa “Alat bukti yang sah dalam
pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara
Pidana; dan/atau
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik
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PASAL
PENDORONG

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

KETERANGAN
TETAP

KEWENANGAN/PERBUATAN
dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan
Dokumen.”

BP
H

N

NAMA UNDANGUNDANG

V

Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian
Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran
informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan
informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun
internasional, yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau
tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian
Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain.”

Pasal 91

V

Pasal 91 menyebutkan:
(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana
Pencucian Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan
timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain
melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud
telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbale
balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 93

V

Pasal 93 menyebutkan bahwa “Dalam hal ada perkembangan
konvensi internasional atau rekomendasi internasional di
bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

EV

Pasal 90 ayat
(1)

PU
SA
N

NO
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NAMA UNDANGUNDANG

PASAL
PENDORONG

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

KETERANGAN
TETAP

KEWENANGAN/PERBUATAN
Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan
instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers

Pasal 9 ayat (2)

PU
SA
N

Pasal 5

V

EV

2.

BP
H

N

NO

V

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap perusahaan pers
harus berbentuk badan hukum Indonesia.”
Norma ini akan memudahkan pemantauan kegiatan
perusahaan pers oleh Negara. Jika terdapat perusahaan pers
yang tidak berbentuk badan hukum maka dengan serta merta
Negara dapat melakukan tindakan hukum atas pelanggaran
pasal ini.
Pasal 5 menyebutkan bahwa:
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa
dan opini dengan menghormati norma-norma agama
dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak
bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

3.

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan
International Covenant
On Civil And Political
Rights (Kovenan
Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil Dan
Politik)

Pasal 4

V

Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum
yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu
diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil
tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut
Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan
situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan
itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa,
agama, atau asal usul sosial.

4.

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Pasal 31

V

Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kecuali intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi
yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas
permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak
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PASAL
PENDORONG

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

KETERANGAN
TETAP

KEWENANGAN/PERBUATAN
hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undangundang.”

BP
H

N

NAMA UNDANGUNDANG

Pasal 5 (2)

Pasal 29

EV

Pasal 28

PU
SA
N

NO

Pasal 27

V

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang
berlaku di Indonesia.

V

Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).

V

Pasal 29 menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi.

V

Pasal 27 menyebutkan bahwa:
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau entransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.
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Pasal 66 menyebutkan bahwa:
(1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang
memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk
Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah
Indonesia; dan
b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta
pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan
Orang Asing di Wilayah Indonesia.

N

UBAH
Pasal 66

KETERANGAN

BP
H

Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian

PASAL
PENDORONG

Pasal 113

EV

5.

NAMA UNDANGUNDANG

PU
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N

NO

Pasal 121

V

Pasal 113 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah
Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh
Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

V

Pasal 121 menyebutkan bahwa:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah):
a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau
memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal
dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau
orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di
Wilayah Indonesia;
b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa
atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang
dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di
Wilayah Indonesia.
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Pasal 13 menyebutkan bahwa:
(1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah
Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan
berlaku;
c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari
kewajiban memiliki Visa;
e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam
memperoleh Visa;
f. menderita penyakit menular yang membahayakan
kesehatan umum;
g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana
transnasional yang terorganisasi;
h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk
ditangkap dari suatu negara asing;
i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah
Republik Indonesia; atau
j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan
prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan
manusia.
(2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara
menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

EV
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Pasal 13

KETERANGAN
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Pasal 118

V

Pasal 118 menyebutkan bahwa:
Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan
keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang
diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)
dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Pasal 124 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau
melindungi atau memberi pemondokan atau
memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan
kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:
a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);
b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).

Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan
Negara.

Pasal 7
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6.

EV
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Pasal 124

KETERANGAN

N

NO

V

Pasal 7 menyebutkan bahwa:
(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan
secara dini dengan sistem pertahanan negara.
(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman
militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai
komponen utama dengan didukung oleh komponen
cadangan dan komponen pendukung.
(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi
Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa “Era globalisasi
yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat
mempengaruhi pola
dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara
yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini
berkembang menjadi multidimensional
(fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun
dari dalam negeri.
Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat
bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik,
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ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan
yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain
terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian
kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.”
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Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) disebutkan:
Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman
yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi
yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa.
Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:
a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh
negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam
bentuk dan cara-cara, antara lain:
1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata
negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya
yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain
terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah
udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh
angkatan bersenjata negara lain.
4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain
terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau
satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan perjanjian yang tindakan atau
keberadaannya bertentangan dengan ketentuan
dalam perjanjian.
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6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan
wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan
untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran
oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik
yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari
dan mendapatkan rahasia militer.
d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan
obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan
bangsa.
e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan
terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan
terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang
bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap
bangsa.
f. Pemberontakan bersenjata. g. Perang saudara yang terjadi
antara kelompok masyarakat bersenjata dengan
kelompok masyarakat bersenjata lainnya.
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian

Pasal 16

V

Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam rangka
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berwenang untuk mengajukan permintaan
secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang
di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang
disangka melakukan tindak pidana.
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Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Dalam rangka
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum
berwenang: mengawasi aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan
atau
mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa.”

N
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Perlu dirumuskan tindakan-tindakan lain selain pengawasan,
seperti penangkapan dan penahanan dalam pasal ini.

9.

Pasal 23

V

Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2013
tentang Keormasan

(3)
Pasal 23 Huruf d menyebutkan bahwa: “Warga Negara
Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin
terlebih dahulu dari Presiden.”

EV

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006
tentang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia

PU
SA
N

8.

Pasal 1 angka 1

Pasal 23 Huruf f menyebutkan bahwa: “Warga Negara
Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan secara sukarela mengangkat sumpah atau
menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari
negara asing tersebut;
Perubahan atas Pasal 23 huruf d perlu dilakukan dengan
memperluas konsepsi “dinas tentara asing” sebagai bukan
saja dinas sebuah Negara “resmi” tetapi termasuk juga
“milisi” atau Negara yang belum diakui secara internasional.

V

Pasal 1 angka 1 berbunyi:
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
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tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila.

yang
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NAMA UNDANGUNDANG

Pasal 2

V

Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

V

Pasal 5 huruf g menyebutkan bahwa
Ormas bertujuan untuk: “menjaga, memelihara, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.”

V

Pasal 6 menyebutkan bahwa Ormas berfungsi sebagai
sarana:
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban
umum;
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 52

V

Pasal 52 huruf b menyebutkan bahwa “Ormas yang didirikan
oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (2) dilarang: “mengganggu kestabilan dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 59

V

Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e menyebutkan bahwa:
1.
melakukan
tindakan
kekerasan,
mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak
fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau

Pasal 6

EV

Pasal 5
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2. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa:”Ormas dilarang
menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau
paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

10.
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Pasal 61

EV

Pasal 60

Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan
Menyampaian
Pendapat Di Muka
Umum

Pasal 6

V

Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan
kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada
Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59.”

V

Pasal 61 menyebutkan bahwa Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan
status badan hukum.

V

Pasal 6 menyebutkan bahwa Warga negara yang
menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk :
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban
umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
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Pasal 15 menyebutkan bahwa Pelaksanaan penyampaian
pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
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Pasal 15
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V

Pasal 16 menyebutkan bahwa Pelaku atau peserta pelaksanaan
penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan
perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

V

Pasal 59 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa Ormas dilarang
melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V

Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa Ormas dilarang
menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau
paham yang bertentangan dengan Pancasila.
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Undang-Undang
Pasal 70 ayat
V
Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa: Penundaan Transaksi
Nomor 8 Tahun 2010 (3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5
tentang Tindak
(lima) hari kerja.
Pidana Pencucian
Perlu dikaji apakah waktu 5 (lima) hari untuk penundaan
Uang
transaksi terlalu singkat atau sudah cukup.
asal 71 ayat (3) menyatakan bahwa Pemblokiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.
Perlu dikaji apakah waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pemblokiran
terlalu singkat atau sudah cukup.

V

Pasal 71 ayat (4) menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu
pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir,
Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.”
Meskipun pasal ini masuk dalam kategori norma penghambat,
tetapi pasal ini diperlukan untuk tegaknya supremasi hukum dan
konsistensi sebagai Negara hukum.
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Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan atau pelarangan penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional
mempunyai
hak
mencari,
memperoleh,
dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi.
(4) Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan
hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
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Pasal 9

EV

Perubahan atas pasal ini diperlukan dengan menambahkan pasal
pengecualian yang mengacu pada UU ITE.

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2005 tentang
Pengesahan
International
Covenant On Civil
And Political Rights

Pasal 1

Selain itu, pemaknaan pasal ini harus diinterpretasikan secara
sistematis dengan Pasal 5 (2), Pasal 27, 28, dan 29 UU No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta
Pasal 5 UU Pers.
V

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara
Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
Penerapan pasal ini harus
memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
pengecualian-pengecualian yang ada.

V

Pasal 1 menyebutkan bahwa “Semua rakyat mempunyai hak
untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada
semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung
jawab atas pemerintahan Wilayah Yang Tidak Berpemerintahan
Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan
hak tersebut.”
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Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
pengecualian-pengecualian yang ada.
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Internasional
Tentang Hak-Hak
Sipil Dan Politik)
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Pasal 12

Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan
secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang
menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal
itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit,
jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

V

Pasal 2 menyebutkan bahwa kewajiban setiap Negara Pihak
untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua
individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah
yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
pengecualian-pengecualian yang ada. Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan
secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang
menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal
itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit,
jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

V

Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang berada secara
sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dari
memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan
negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak
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seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya
untuk memasuki negaranya sendiri.

Pasal 13

EV
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H
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NAMA UNDANGUNDANG
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Pasal 14

Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
pengecualian-pengecualian yang ada. Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan
secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang
menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal
itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit,
jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

V

Pasal 13 menyebutkan bahwa “pengaturan yang diberlakukan
bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di Negara
pihak”.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
pengecualian-pengecualian yang ada. Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan
secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang
menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal
itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit,
jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

V

Pasal 14 menyebutkan bahwa “persamaan semua orang di
depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan
yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten,
bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi
setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak
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setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali
Keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih
tinggi.”
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
pengecualian-pengecualian yang ada. Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan
secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang
menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal
itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit,
jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 17

EV
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Pasal 19

V

Pasal 17 menyebutkan bahwa: “hak setiap orang untuk tidak
boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak
sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang”.
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
pengecualian-pengecualian yang ada. Misalnya:
Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan
secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang
menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal
itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut,
dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit,
jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

V

Pasal 19 menyebutkan bahwa: “hak orang untuk mempunyai
pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas
kebebasan untuk menyatakan pendapat.”
Penerapan pasal ini harus memperhatikan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, serta mempertimbangkan
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pengecualian-pengecualian yang ada sebagaimana diatur UU
Pers dan UU ITE.
Perlu pula memperhatikan:
Pasal 4 UU Ratifikasi ICCPR yang menyebutkan bahwa dalam
keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan
keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat
mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya
menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh
kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa
tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang sematamata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa,
agama, atau asal usul sosial.

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik

Pasal 23

5.

Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian

Pasal 14
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V

Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa: Setiap penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak
memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

V

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan “Setiap warga negara Indonesia
tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.”
Pemaknaan pasal ini harus memperhatikan ayat berikutnya,
yaitu:
(2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan
seorang warga negara Indonesia dan/atau status
kewarganegaraannya,
yang
bersangkutan
harus
memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang
menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga
negara Indonesia.
(3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam
Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
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7.

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian

8.

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia

9

UBAH

Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998
tentang
Kemerdekaan
Menyampaian
Pendapat Di Muka
Umum

CABUT

KETERANGAN
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N

Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan
Negara.

REKOMENDASI

TIDAK ADA

TIDAK ADA

Pasal 28D ayat
(4):
Pasal 28E ayat
(1):
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Pasal 2

V

Pasal 28D ayat (4) menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak
atas status kewarganegaraan.

V

Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang bebas
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.”

V

Pasal 2 menyebutkan bahwa:
(1)Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung
jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Pemaknaan pasal ini harus sesuai dengan Pasal 6, yaitu:
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
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d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

BP
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N

NAMA UNDANGUNDANG

V

Pasal 18 menyebutkan bahwa:
(1)Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan
pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan
Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
kejahatan.

EV

Pasal 18

PU
SA
N

NO
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Kondisi politik dan keamanan nasional pasca Reformasi menunjukkan berbagai
perkembangan positif menuju Indonesia yang demokratis. Saat ini Indonesia bisa disebut

H
N

negara yang telah menerapkan sistem demokrasi formal. Namun demikian, berbagai
kendala yang bisa memperlambat proses menuju tahap konsolidasi itu masih dijumpai dan
tidak dapat diremehkan. Termasuk perkembangan politik terkait dengan pelembagaan

BP

politik yang masih mengalami kelambatan. Dalam sektor keamanan nasional ditengarai
bahwa ancaman dari kekuatan non negara, baik dari dalam maupun dari luar, menjadi
persoalan strategis di masa kini dan ke depan. Konflik-konflik horizontal, radikalisme dan
radikalisasi serta aksi terorisme masih merupakan ancaman keamanan nasional yang nyata

EV

dan hadir.

Reformasi hukum yang terkait dengan masalah keamanan nasional mendesak
untuk dilaksanakan. Pembentukan undang-undang yang baru terkait keamanan nasional

SA
N

(undang-undang keamanan nasional), amandemen terhadap undang-undang anti
Terorisme, pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan bagi undang-undang yang
berkaitan dengan keamanan nasional dan pertahanan negara sangat penting untuk segera

PU

dilakukan.

B. Rekomendasi
Dalam analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi

yang ditemukan melalui metode analisis evaluasi maupun masukan dari para stakeholder
dan narasumber. Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari stakeholder dan narasumber
adalah:

1.

Perlu segera didorong pengesahan RUU Keamanan Nasional.
Konsep keamanan nasional sesungguhnya mulai menjadi bahan perdebatan
ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan
Ke- tetapan MPR No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000.
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Berdasarkan Ketetapan

MPR tersebut, organisasi Kepolisian

Negara Republik

Indonesia (POLRI) yang semula adalah bagian dari struktur organisasi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi terpisah berdiri sendiri. Dan selanjutnya
sebutan ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemisahan ini
menimbulkan dua problematika fundamental sebagai berikut:
a.

Memisahkan secara “hitam-putih” antara konsep pertahanan dengan konsep
keamanan. Problematika yang timbul adalah bila ada ancaman terhadap

H
N

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah yang dilakukan oleh warga negara
Indonesia sendiri, misalnya suatu pemberontakan atau

gerakan separatis

bersenjata. Para pemberontak yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan

BP

wilayah sudah pasti telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam kondisi itu tidak
akan dapat dibedakan apakah konsep penanganannya termasuk dalam konsep
pertahanan ataukah konsep keamanan. Konsep yang tidak jelas dengan sendirinya
akan berakibat pada sistem yang tidak jelas pula. Dan selanjutnya akan

operasional.

EV

menimbulkan banyak kerawanan baik pada tataran kebijakan maupun

b. Penggunaan terminologi “keamanan” yang hanya menunjuk kepada tugas-tugas

SA
N

kepolisian menunjukkan tidak adanya konsep keamanan komprehensif yang
rentang cakupannya mulai dari keamanan manusia sampai dengan keamanan
negara. Yang dimaksud ancaman dalam pengertian “keamanan” semacam itu juga
hanya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal, revolusi

PU

paradigma keamanan telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan
nasional akan semakin kompleks dan rumit, sehingga harus direspon dengan

konsep keamanan komprehensif.

c.

Pergeseran Konsep Keamanan dan Perubahan Sifat Ancaman.
Dinamika politik internasional dan perkembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi mengakibatkan pergeseran konsep keamanan dan perubahan sifat
ancaman. Mengingat terjadinya pergeseran paragdigma keamanan dan sifat
ancaman tersebut, maka perlu adanya perundang-undangan nasional yang
mengatur keamanan nasional secara komprehensif dan menjadi payung hukum
bagi regulasi yang terkait dengan penjabaran dari elemen- elemen Keamanan
Nasional yang telah diundangkan, seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002
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tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI,
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme., dan lainlain.

2.

Perlu Pelibatan TNI Dalam RUU Pemberantasan Terorisme.

terorisme perlu diklasifikasi sebagai berikut: 33
a.

terorisme sebagai tindak pidana.

H
N

Menurut pendapat Edy Prasetyono menyatakan dalam hal pemberantasan

Dalam hal ini Polri selaku aparat penegak

hukum dan apabila diperlukan TNI diperbantukan kepada POLRI.

BP

b. terorisme sudah menjadi ancaman keamanan nasional. Dalam hal ini
memerlukan penggunaan kekuatan TNI dan penggunaan kekuatan TNI dimaksud
harus didahului dengan keputusan politik, serta memerlukan aturan pelibatan

EV

(rules of engagement/ROE)

Dasar Hukum Pelibatan TNI Berdiri Sendiri Dalam Mengatasi Aksi Terorisme
Kelompok Santoso Di Daerah Poso.

SA
N

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Hanneg).
Sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Hanneg menyatakan bahwa sistem pertahanan negara
dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen
utama.

Adapun yang dimaksud ancaman militer adalah ancaman yang

PU

menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai
kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,
dan keselamatan segenap bangsa. Dalam hal ini termasuk aksi teror bersenjata
yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama
dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi
tinggi.

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Disampaikan pada seminar” Perlindungan HAM dan Penegakkan Hukum dan Penanganan Tindak
Pidana Teroris” (Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme) di DPR pada tanggal 25 Mei 2016.

33
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1) Mengatasi aksi terorisme tersebut merupakan salah satu tugas pokok TNI
yang dilaksanakan melalui operasi militer selain perang dan harus
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. angka 3 dan Pasal 7 ayat (3) UU TNI.
2) Mengacu pada ketentuan tersebut, maka Pelibatan TNI Berdiri Sendiri dalam
mengatasi aksi terorisme Kelompok Santoso di Daerah Poso harus didahului
dengan kebijakan dan keputusan politik Negara berupa Keputusan Presiden

H
N

(Keppres). Menurut T.B. Hasanudin, anggota Komisi I DPR RI (dengan
mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie) menyatakan bahwa “Kebijakan dan
keputusan politik Negara tersebut cukup dikonsultasikan di Komisi I DPR RI”.

pertahanan,

memprakarsasi

BP

Dalam hal ini Kemhan, selaku pemangku kebijakan dalam bidang
rancangan

Keppres

dimaksud

untuk

dikonsultasikan dengan Komisi I DPR RI.

Perlu penegakan secara tegas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang

EV

3.

Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Pemberlakuan Undang-Undang ini harus tetap dipertahankan mengingat

SA
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Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat mengganggu Keamanan Negara.
Komunis adalah masalah seluruh komponen bangsa kita harus mewaspadai lebih
dalam apakah komunis sudah bangkit atau sekedar diisukan untuk memecahbelah
bangsa. Bila dari semua ini yang diharapkan rekonsiliasi, sesungguhnya rekonsiliasi

PU

sudah berjalan secara alami sampai dengan saat ini.
Dengan munculnya keinginan dari kelompok tertentu untuk dilaksanakan

pelurusan sejarah serta memposisikan kelompoknya sebagai korban, terlebih yang
dibicarakan sejarah difokuskan pada peristiwa pada tahun 1965 sampai dengan
sekarang, maka hal tersebut dapat menimbulkan gesekan, karena masing-masing
berpendapat sesuai dengan pandangannya dan ini sangat berbahaya dan berpotensi
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dan
diperingati serta dinyatakan sebagai hari libur nasional, Pancasila adalah menjadi
dasar, falsafah bangsa, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga
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Pancasila sebagai ideologi ada didalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara.
Menyikapi situasi tersebut, TNI tetap berpegang teguh pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pertama, Ketetapan MPRS Nomor
XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di
seluruh wilayah negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan
atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme / marxisme-leninisme. Kedua,

H
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara
khususnya Pasal 107 A, B, C, D Dan E, yang berisi tentang ancaman penjara bagi yang

BP

mengembangkan atau menyebarkan ajaran komunis, marxisme dan leninisme serta
keinginan meniadakan atau mengganti Pancasila. Ketiga,

Sesuai Pasal 165 KUHP

“barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan kemanan
negara termasuk Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 sedang masih ada

EV

waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera
memberitahukan hal itu kepada pejabat kepolisian atau kepada orang yang terancam
oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara

SA
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paling lama sembilan bulan.“

Berkaitan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap

aksi simpatisan PKI adalah benar. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

PU

Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang intinya dalam hal tertangkap tangan maka
penangkapan dapat dilakukan tanpa syarat atau tanpa surat perintah dengan
ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang
bukti kepada penyidik terdekat.
Hingga saat ini tni terus menerus melakukan langkah –langkah antisipatif dan
mendalami gejala-gejala yang muncul berkaitan dengan komunis diseluruh wilayah
indonesia dengan mengedepankan komando kewilayahan dan intelijen. Hal lain yang
harus kita waspadai adalah merebaknya paham liberalis dan kapitalis yang tidak
pancasilais sama bahayanya dengan paham komunis.
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4.

Perlu pengaturan di bidang persandian.
Indonesia membutuhkan pengaturan di bidang persandian yang sesuai dengan
karakteristik sistem hukum nasional dan kaedah hukum universal untuk memberikan
kepastian hukum khususnya terkait penggunaan persandian untuk mengamankan
keberlangsungan Sumber Daya Internet.
a. Secara normatif, Pasal 34 UU ITE bertujuan mencegah sistem dan perangkat

perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.

H
N

'persandian' disalahgunakan sebagai fasilitas untuk melakukan perbuatan-

b. Namun demikian, Pasal 34 UU ITE tidak memadai untuk menampung aspirasi dan
kebutuhan dari para pemangku kepentingan (individu, pelaku industri, dan negara),

BP

karena hanya merupakan pasal larangan semata dan tidak memberikan kaidah
normatif yang jelas mengenai legalitas kegiatan persandian.
c. Undang-undang Sandi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait
bidang persandian yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional

EV

Indonesia namun tetap sesuai dengan kaedah hukum universal demi melancarkan
hubungan transaksi perdagangan internasional dan kerjasama timbal balik
penegakan hukum pidana serta Kerjasama Internasional antara negara.

SA
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d. Dalam kerangka sumber daya internet Undang-Undang Sandi berguna untuk
memberikan kejelasan pengaturan penggunaan persandian dalam memberikan
jaminan keamanan dan mendukung ketersediaan sumber daya internet.

PU

5. Perlu pelibatan TNI dalam penegakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
Mengingat pentingnya wilayah perbatasan NKRI dan TNI sebagai komponen

utama dalam fungsi pertahanan, maka secara yuridis mengamankan wilayah
perbatasan merupakan salah satu tugas pokok TNI yang dilaksanakan melalui operasi
militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Keterlibatan TNI dalam
pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian telah dilaksanakan secara nyata sebagai

salah satu bentuk Operasi Militer Selain Perang dalam mencegah masuknya imigran
gelap, terutama didaerah-daerah perbatasan wilayah NKRI melalui Operasi
Pengamanan Perbatasan.
135

Adapun, langkah-langkah TNI dalam penanganan dan pencegahan terhadap
imigran illegal adalah sebagai berikut:
a.

Petugas pengamanan perbatasan di darat akan menyerahkan imigran illegal ke
pihak imigrasi. Sesuai Pasal 107 UU Imigrasi pihak imigrasi bersama dengan
aparat kepolisian sesuai melakukan pemeriksaan awal serta memastikan status
hukum mereka yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang
yang diselundupkan. Para pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan di
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Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sementara menunggu proses dari UNHCR.
Sedangkan bagi yang bukan, khususnya para pelaku akan ditahan oleh
kepolisian dan orang yang diselundupkan akan ditempatkan di Rudenim.
Mengingat UU Imigrasi mengkualifikasikan pengungsi sebagai imigran illegal,

BP

b.

maka terhadap kapal laut yang memuat pengungsi yang tertangkap di wilayah
perbatasan laut oleh TNI AL akan diserahkan kepada petugas Imigrasi di

EV

pelabuhan terdekat untuk ditindaklanjuti penanganannya.

Dalam pelaksanaan OMSP tersebut Prajurit TNI juga dibekali dengan Rules Of
Engagemant (ROE)/ Aturan Pelibatan TNI Pada Operasi Pengamanan Perbatasan
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sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/33/IV/2011
Tanggal

27 April 2011 dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang

dilakukan Prajurit TNI. Hal ini mengingat ROE memberikan panduan bagi Komandan
dan Prajurit TNI dalam hal penggunaan kekuatan senjata yang proporsial dengan

PU

mempertimbangkan hukum hak asasi manusia.
Namun demikian keterlibatan langsung tersebut tidak terwadahi oleh Undang-

Undang Keimigrasian tersebut, oleh karena itu disarankan agar keterlibatan TNI juga
diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.
Agar kinerja keimigrasian dapat berjalan dengan efekti maka perlu membangun
pola koordinasi antar instansi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) secara
terus menerus dan operasi pengawasan orang asing di wilayah kerjanya secara
berkesinambungan dan terarah. Kantor Imigrasi perlu membangun mekanisme
pelaporan keberadaan OA oleh pemilik/pengurus tempat penginapan secara online
setiap keberadaan orang asing dapat terpantau keberadaannya pada kesempatan
pertama. Serta imigrasi sebagai leading sector dalam Tim PORA harus aktif melakukan
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pengawasan administratif dan bersama dengan instansi terkait dalam Tim PORA
berkoordinasi dalam pengawasan lapangan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

4.

Perlu mendorong lahirnya Undang-Undang Batas Wilayah Kedaulatan Udara.
Hal ini diperlukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum untuk bertindak manakala
terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan udara, menyangkut apa sanksinya, dan
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bagaimana upaya pencegahannya. Indonesia akan kesulitan mengeksekusi peraturan
baru yang berkaitan dengan aktivitas di FIR Natuna. Ketika peraturan mengenai
pencegatan penerbangan gelap (black flight interception) berhasil dirumuskan dan

BP

berlaku penuh, maka Indonesia akan ditantang untuk dapat menegakkan hukum di
ruang udara tersebut. Jika hal ini tidak segera dilakukan maka: (1) akan berpotensi
menjadi sasaran empuk negara tetangga lainnya yang ingin memperluas atau memiliki
FIR sendiri dengan dalih keselamatan penerbangan. Timor Leste adalah salah satu

EV

potensi ‘musuh’ Indonesia; (2) Kehilangan pemasukan negara, yang jika dikelola
dengan benar, jumlahnya cukup untuk memodernisasi air traffic management
Indonesia (sistem, fasilitas dan SDM); (3) Secara tidak langsung menurunkan
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kemampuan diplomasi Indonesia ketika membicarakan perihal transportasi udara di
tingkat ASEAN maupun dunia (ICAO).

Selain rekomendasi yang didapatkan dari stakeholder tersebut, terdapat juga

PU

rekomendasi yang bersifat normatif dalam perspektif materi, struktur, penegakan, dan
budaya hukum sebagai berikut:

1. Materi Hukum
Rekomendasi

a. Perlu perubahan rumusan Pasal 8
ayat (3) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan
mengenai alat bukti yang sah dan
cukup.

Penjelasan
Perlu ada perubahan atas Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang
menyebutkan bahwa: Demi keadilan dan kebenaran
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa
melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan
alat bukti yang sah. Hal ini karena keharusan adanya
alat bukti seharusnya tidak hanya sekadar “sah” tetapi
juga “cukup”, barulah jaksa dapat melakukan
penuntutan. Keharusan adanya alat bukti yang cukup
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b. Perlu perubahan Pasal 3 huruf a
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka
Umum

ini penting agar jaksa lebih berhati-hati dalam
melakukan penuntutan.
Perlu memperjelas pengertian dan indikator
keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum sebagaimana diatur Pasal 3 huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang
menyebutkan bahwa Kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan
pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum merupakan salah satu bentuk pembatasan hak
yang diberikan kepada individu atau korporasi,
sayangnya pengertian asas keseimbangan antara hak
dan kewajiban dalam Pasal 3 huruf a ini masih belum
jelas. Oleh karena itu, pengertian asas keseimbangan
antara hak dan kewajiban perlu dirumuskan secara
lebih jelas setidaknya didalam penjelasan undangundang ini.
Perlu perubahan atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyebutkan bahwa
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Meski dalam pasal 3 ini telah disebutkan mengenai
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi
elektronik dengan prinsip kehati-hatian, tetapi
ketentuan dalam pasal ini belum cukup jelas
menggambarkan mekanisme pelaksanaan prinsip
kehati-hatian ini.
Perlu ada perubahan atas Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang
menyebutkan menyebutkan bahwa Jika para pihak
tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi
Elektronik internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
Pilihan hukum merupakan hal yang wajar dalam hukum
perdata atau hukum perdagangan internasional, dan
pilihan tersebut biasanya harus tertuang di dalam
kontrak. Namun, ketika para pihak tidak
mencantumkan pilihan hukum tersebut, maka
seharusnya hukum yang digunakan adalah hukum
nasional. Sedangkan, Pasal 18 ayat (3) justru
menyebutkan bahwa “Jika para pihak tidak melakukan
pilihan
hukum
dalam
Transaksi
Elektronik
internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada
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c. Perlu perubahan Pasal 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008
tentang ITE untuk memperjelas
mekanisme pelaksanaan prinsip
kehati-hatian.
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d. Perlu perubahan Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE untuk
mempertegas hukum nasional
sebagai hukum yang digunakan
ketika para pihak tidak
menyebutkan pilihan hukum
dalam Transaksi Elektronik
internasional.
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e. Perlu perubahan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian untuk
memperjelas Konsepsi “Keadaaan
darurat” agar tidak berpotensi
menimbulkan pemaknaaan adanya
pengaruh asing.

asas Hukum Perdata Internasional.” Begitu juga
dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang ITE yang menyebutkan Jika para
pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari
transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum
Perdata Internasional. Hal ini berpotensi menurunkan
derajat kedaulatan hukum nasional.
Konsepsi “Keadaaan darurat” sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian berpotensi
menimbulkan pemaknaaan adanya pengaruh asing,
misalnya tekanan asing yang menghendaki
dikeluarkannya tanda masuk terhadap orang asing
tertentu untuk kepentingan mereka. Namun, dalam
penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada pembatasan
dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
“keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang
mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan
kemanusiaan (humanitarian assistance) pada daerah
bencana alam di Wilayah Indonesia (national disaster)
atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa
Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat
di Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk,
sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk
berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia. Namun,
sayangnya pembatasan tersebut hanya dituangkan
dalam pembatasan yang memiliki daya ikat kurang kuat
jika dibandingkan dengan pengaturan dalam batang
tubuh. Dengan demikian akan lebih baik jika isi
penjelasan pasal 11 ayat (1) tersebut dijadikan sebagai
salah satu pasal dalam batang tubuh, bukan sebagai
penjelasan.
Hak yang diberikan oleh pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
yang mengatakan bahwa “Setiap warga negara
Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah
Indonesia” pada dasarnya telah dibatasi oleh pasal 14
ayat (2). Meski demikian pembatasan yang diatur
dalam pasal 14 ayat (2) tersebut masih perlu dilengkapi
dengan pertimbangan lain sebagaimana diatur dalam
UU Kewarganegaraan, dalam hal misalnya warga
negara tersebut bergabung dengan militer negara lain
atau pelanggaran-pelanggaran lain yang diatur oleh UU
Kewarganegaraan atau UU lain yang terkait. Oleh
karena itu rumusan pasal 14 ayat (2) sebagai
pembatasan hak yang diatur dalam pasal 14 ayat (1)

f.

Perlu perubahan pasal 14 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian dengan
menambahakan
ketentuanketentuan lain yang terkait dengan
masalah
pelanggaran
kewarganegaraan.
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perlu diubah dengan menambahakan ketentuanketentuan lain yang terkait dengan masalah
pelanggaran kewarganegaraan.
g. Perlu perubahan Pasal 29 Undang- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Undang Nomor 6 Tahun 2011
Keimigrasian menyebutkan bahwa “Kecuali terdapat
tentang Keimigrasian untuk
unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor,
mempersempit atau memperjelas pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik
pengertian “penyalahgunaan
secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan
kewenangan” agar tidak digunakan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.”
secara berlebihan.
Perubahan atas pasal ini diperlukan dengan
mempersempit
atau memperjelas pengertian
“penyalahgunaan kewenangan” agar tidak digunakan
secara berlebihan.
h. Perlu perubahan Pasal 23 Undang- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
tentang Kewarganegaraan
menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia
Republik Indonesia untuk
kehilangan
kewarganegaraannya
jika
yang
memperluas konsepsi “dinas
bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa
tentara asing” sebagai bukan saja
izin terlebih dahulu dari Presiden; secara sukarela
dinas sebuah Negara “resmi”
mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
tetapi termasuk juga “milisi” atau
kepada negara asing atau bagian dari negara asing
Negara yang belum diakui secara
tersebut. Perubahan atas Pasal 23 huruf d perlu
internasional.
dilakukan dengan memperluas konsepsi “dinas tentara
asing” sebagai bukan saja dinas sebuah Negara “resmi”
tetapi termasuk juga “milisi” atau Negara yang belum
diakui secara internasional.
i. Perlu perubahan Pasal 26 Undang- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan
tentang Organisasi
bahwa Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan
Kemasyarakatan agar mengatur
kepengurusan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan
lebih jelas mengenai batasan dan
organisasi dan ketentuan peraturan perundangsyarat-syarat struktur
undangan. Pasal ini memungkinkan suatu organisasi
kepengurusan Ormas di luar
untuk mempunyai struktur diluar negeri yang
negeri.
memungkinkan masuknya pengaruh asing. Oleh karena
itu perlu diatur lebih jelas mengenai batasan dan
syarat-syarat struktur kepengurusan Ormas di luar
negeri.
j. Perlu perubahan Pasal 37 ayat 1 Pasal 37 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 17
huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Tahun 2013 tentang Organisasi menyebutkan bahwa Keuangan Ormas dapat
Kemasyarakatan agar pembatasan bersumber dari: d. bantuan/sumbangan dari orang
atau pengaturan lebih lanjut asing atau lembaga asing. Definisi Ormas adalah
mengenai batasan dan syarat- organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
syarat
terkait
dengan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
bantuan/sumbangan dari orang kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan
asing
atau
lembaga
asing tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
memperhatikan tujuan ormas, tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
dengan memperhatikan putusan Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1 angka
MK Nomor 82/PUU-XI/2013.
1). Dalam hal ini diperlukan pembatasan atau
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pengaturan lebih lanjut mengenai batasan dan syaratsyarat terkait dengan bantuan/sumbangan dari orang
asing atau lembaga asing dengan mengingat tujuan
ormas. Perubahan pasal ini Perlu memperhatikan
putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 yang mengubah
norma Pasal 5 UU Ormas menjadi: “Ormas bertujuan
untuk: (a) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan
masyarakat; (b) memberikan pelayanan kepada
masyarakat; (c). menjaga nilai agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (d) melestarikan dan
memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya
yang hidup dalam masyarakat; (e) melestarikan sumber
daya alam dan lingkungan hidup; (f) mengembangkan
kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat; (g) menjaga,
memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa; dan/atau (h) mewujudkan tujuan negara”.

Rekomendasi
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2. Struktur Hukum
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a. Perlu kajian mendalam apakah
pelaksanaan wewenang
penuntutan berdasarkan sistem
hirarki secara struktural dapat
mengurangi independensi dan
menghambat sistem kerja yang
kooperatif

b. Perlu kajian mendalam untuk
memberikan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah (Pusat) kepada
Pemerintah daerah –terutama
terkait fasilitasi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik-, agar tugas tersebut
dapat dijalankan secara lebih
optimal dalam kerangka otonomi
daerah.

Penjelasan

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa
bertindak untuk dan atas nama negara serta
bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
Berdasarkan beberapa penelitian, sistem kerja
berdasarkan saluran hierarki dapat meningkatkan
sistem kerja yang kooperatif, tetapi sekaligus
mereduksi independensi jaksa penutut. Oleh karena
itu, perlu ditelusuri lebih jauh apakah penataan di
tataran yang lebih praktis mendorong atau
menghambat sistem kerja yang kooperatif.
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang ITE yang menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah
memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemerintah
melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. (3) Pemerintah menetapkan
instansi atau institusi yang memiliki data elektronik
strategis yang wajib dilindungi. UU ini tidak
menyebutkan pembagian pemerintah antara pusat
dan daerah. Perlu dipikirkan untuk memberikan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab
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Pemerintah (Pusat) kepada Pemerintah daerah, agar
tugas tersebut dapat dijalankan secara lebih optimal
dalam kerangka otonomi daerah.
c. Perlu dibangun sistem informasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
keimigrasian yang menghubungkan Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan
dengan institusi lain, terutama mengenai “sistem informasi manajemen keimigrasian”
institusi penegakan hukum, dan tetapi sisitem informasi tersebut hanya digunakan
dapat diakses oleh publik.
untuk menyatukan dan menghubungkan sistem
informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian
secara Terpadu sebagaimana disebutkan didalam
penjelasan pasal 7. Dengan demikian tidak terlihat
adanya pengaturan sistem informasi yang terhubung
dengan institusi negara lain yang terkait, atau yang
dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, perlu
dibangun sistem informasi keimigrasian yang
menghubungkan dengan institusi lain, terutama
institusi penegakan hukum, dan dapat diakses oleh
publik. Jika perlu, pasal ini dapat diubah rumusannya
agar menyebutkan secara jelas bahwa “Sistem
Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh
instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai
dengan tugas dan fungsinya serta masyarakat secara
luas terkait informasi keimigrasian yang tidak bersifat
rahasia”.
d. Perlu penyediaan sistem informasi Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan
sebagai bentuk pelayanan publik
bahwa Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud
dan juga tertib administrasi
pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau
sebagaimana yang diatur dalam
instansi
terkait
yang
dikoordinasikan
dan
undang-undang ini memerlukan
diintegrasikan
oleh
kementerian
yang
kerjasama antar unit-unit terkait.
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri. Penyediaan sistem informasi sebagai bentuk
pelayanan publik dan juga tertib administrasi
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini
memerlukan kerjasama antar unit-unit terkait. Namun
bagaimana bentuk sistem informasi dan siapa yang
bertanggungjawab terhadap sistem informasi tersebut
termasuk pihak yang menyediakan data maupun yang
akan mengolah data yang disajikan dalam sistem
informasi tersebut perlu pengaturan lebih lanjut
(didukung oleh ketentuan dalam Pasal 42).

3. Penegakan Hukum
Rekomendasi
a. Perlu memperjelas ruang akses
informasi dan mempertegas
penegakannya ketika tidak
disediakan.

Penjelasan
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
ITE yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang
menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar
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c. Perlu memperjelas mekanisme
penegakan hukum perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
terhadap Sistem Elektronik yang
berada di wilayah yurisdiksi
Indonesia yang pelakunya di luar
wilayah Indonesia.

BP

b. Perlu memperjelas ruang akses
informasi dan mempertegas
penegakannya ketika tidak
disediakan.

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan
produk yang ditawarkan. Meski demikian, hal ini tidak
serta merta menunjukkan secara jelas menyebutkan
adanya ketentuan mengenai upaya yang bisa dilakukan
ketika
akses informasi publik tersebut tidak
didapatkan.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang ITE yang menyebutkan bahwa Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus
menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti
kepada setiap pengguna jasa. Sama halnya dengan
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
ITE, hal ini tidak serta merta menunjukkan secara jelas
menyebutkan adanya ketentuan mengenai upaya yang
bisa dilakukan ketika akses informasi publik tersebut
tidak didapatkan.
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang ITE yang menyebutkan bahwa Setiap Orang
dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem
Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Ketentuan ini cukup baik dalam artian dapat menjerat
setiap orang termasuk warga negara asing yang
melakukan kejahatan terhadap sistem elektronik di
Indonesia. Namun perlu mendapat perhatian terkait
dengan mekanisme penegakan hukumnya.
Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa:
Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. Perlu
dikaji apakah waktu 5 (lima) hari untuk penundaan
transaksi terlalu singkat atau sudah cukup, agar
penegakan hukum dapat dilaksanakan secara optimal.

PU

d. Perlu dikaji apakah waktu 5 (lima)
hari untuk penundaan transaksi
terlalu singkat atau sudah cukup,
agar penegakan hukum dapat
dilaksanakan secara optimal.

e. Perlu dikaji apakah waktu 30 (tiga
puluh) hari untuk pemblokiran
terlalu singkat atau sudah cukup,
agar penegakan hukum dapat
dilaksanakan secara optimal.

f.

Perlu penambahan kewenangan
kepolisian dalam melakukan
penegakan hukum terhadap aliran
yang dapat menimbulkan

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:
Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Perlu
dikaji apakah waktu 30 (tiga puluh) hari untuk
pemblokiran terlalu singkat atau sudah cukup, agar
penegakan hukum dapat dilaksanakan secara optimal.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Dalam rangka menyelenggarakan tugas memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan
hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan
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dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik
Indonesia secara umum berwenang mengawasi aliran
yang
dapat
menimbulkan
perpecahan
atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal ini
dalam praktik dianggap menghambat ruang gerak pihak
kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, karena
hanya bisa melakukan pengawasan tanpa tindakan
hukum. Oleh karena itu, perlu dirumuskan tindakantindakan
lain
selain
pengawasan,
seperti
penangkapan dan penahanan.
Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan
(Ormas)
menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum
dinyatakan
terdaftar
setelah
mendapatkan
pengesahan badan hukum. Ketentuan dalam kedua
pasal ini bersinggungan dalam sisi pendaftaran.
Pendaftaran ormas tidak selalu dibuktikan dengan
adanya surat keterangan terdaftar. Hal ini disebutkan
dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
menyatakan bahwa Pendaftaran Ormas yang tidak
berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat
keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar
hanya diperuntukan bagi ormas yang tidak berbadan
hukum yang memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk
ormas berbadan hukum cukup dengan mendaftarkan
badan hukumnya di instansi yang berwenang. Lain lagi
untuk ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak
memenuhi persyaratan SKT maka akan dilakukan
pendataan. Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
menyebutkan
bahwa
Surat
keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh: a. Menteri bagi Ormas yang memiliki
lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki
lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas
yang memiliki lingkup kabupaten/kota. Sayangnya,
pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah tergambar jelas dalam ketentuang pasal ini.
Tetapi Pasal 16 ini, bersama dengan Pasal 17, Pasal 18,
dan Pasal 34 tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 82/PUU-XI/2013. Padahal penegakan hukum
yang lebih tegas mengenai pendaftaran ormas perlu
dilakukan sebagai satu bentuk pelaksanaan prinsip
kehati-hatian.
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g. Perlu Penegakan hukum yang lebih
tegas mengenai pendaftaran
ormas perlu dilakukan sebagai satu
bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.

pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

BP

perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa.
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Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Dalam hal
Ormas
menghimpun
dan
mengelola
bantuan/sumbangan
masyarakat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib
mengumumkan laporan keuangan kepada publik
secara berkala. Ketentuan ini dengan jelas mengatur
kewajiban untuk memberikan laporan keuangan
kepada publik secara berkala. Namun mekanisme,
media dan bagaimana laporan tersebut dapat diakses
oleh publik belum diatur secara jelas.

H
N

h. Perlu Penegakan hukum atas
kewajiban untuk memberikan
laporan keuangan kepada publik
secara berkala.
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Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan menyebukan Ormas yang didirikan
oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di
wilayah Indonesia. Pasal 43 ayat 2 menyebukan Ormas
yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan hukum
yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum
yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau
warga negara asing bersama warga negara Indonesia;
atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh
badan hukum asing. Asas Ormas adalah tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2)
dengan demikian perlu dipastikan ormas-ormas yang
didirikan oleh warga negara asing memahami apa yang
terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
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a. Perlu edukasi agar ormas-ormas
yang didirikan oleh warga negara
asing memahami apa yang
terkandung dalam Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945.

b. Perlu edukasi dalam memahami
kebebasan berpendapat. Selama
ini terdapat kesalahan memahami
kebebasan berpendapat sehingga
menyampaikan gagasan secara
melampaui batas.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
Muka Umum menyebutkan bahwa Setiap warga
negara, secara perorangan atau kelompok, bebas
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan
tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
dan
bernegara.
Sebenarnya Undang-undang ini menjamin bagi semua
warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan
memberikan ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain
dalam undang-undang ini. Namun karena dalam
rumusan pasal ini tidak menyebutkan batasan bagi
individu dan juga korporasi untuk terlibat dalam
145

Rekomendasi

Penjelasan

PU

SA
N

EV

BP

H
N

kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka
seringkali pasal ini digunakan sebagai alasan pembenar
untuk menyampaikan gagasan secara melampaui
batas. Oleh karena itu, perlu pemahaman kepada
masyarakat mengenai pasal ini yang menyadarkan
kembali bahwa pemaknaan pasal ini tidak bisa
dilepaskan dari pasal-pasal yang lain di undang-undang
ini atau peraturan perundang-undangan lain yang
memberikan pembatasan mengenai kebebasan
menyampaikan pendapat. Begitu juga dengan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka
Umum menyebutkan bahwa warga negara yang
menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk
mengeluarkan pikiran secara bebas serta memperoleh
perlindungan hukum. Pasal ini juga memberikan
jaminan bagi semua warga negara untuk
mengeluarkan pikiran secara bebas, namun dengan
memberikan ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain
dalam undang-undang ini. Pemahaman mengenai
pasal ini dengan demikian tidak bisa dilepaskan dari
pasal-pasal yang lain di undang-undang ini atau
peraturan perundang-undangan lain yang memberikan
pembatasan mengenai mengeluarkan pikiran secara
bebas.
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