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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
Terkait Dengan Kerjasama Global Dan Regional Dalam Rangka Penegakan Hukum dapat
diselesaikan. Isu kerjasama global dan regional menjadi salah satu agenda prioritas dalam
RPJMN Tahun 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019, kerangka kerjasama global dan
regional mencakup banyak sektor dengan penekanan utama pada kerjasama-kerjasama di
sektor ekonomi dan beberapa sasaran di sektor lain, salah satunya penegakan hukum.
Sasaran pertama yang hendak dicapai dari agenda prioritas ini adalah peningkatan kualitas
kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, perdamaian
dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia. Agenda ini
masuk dalam agenda Nawa cita yang pertama, yaitu menghadirkan negara untuk
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
melalui politik hukum luar negeri bebas aktif, yang dilandasi kepentingan nasional dan
memperkuat jati diri bangsa. 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) dan bangunan bersama global (global architecture), yang
berpotensi mengalami benturan dengan kepentingan nasional.
Dalam rangka mengawal pelaksanaan agenda tersebut, maka penguatan
pembangunan hukum memiliki peran penting untuk dapat menegakkan supremasi hukum.
Pembangunan hukum, haruslah 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 perundang-undangan
(law making process), (ii) proses pelaksanaan dan penegakan (law enforcement), dan (iii)
proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan
hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas
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(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 kerjasama global
dan regional dalam rangka penegakan hukum dengan menggunakan 5 (lima) dimensi,
yaitu: (1) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundangundangan; (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 penguatan kerjasama global dan regional dalam rangka
penegakan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan
sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2015-2019. Hasil analisis evaluasi yang
dilaksanakan oleh kelompok kerja ini berupa rekomendasi terhadap peraturan perundangundangan yang dievaluasi, yaitu: (1) perubahan peraturan perundang-undangan; (2)
pencabutan peraturan perundang-undangan; atau (3) peraturan perundang-undangan
tersebut dipertahankan. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum menjadi bahan
penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka
Regulasi dalam RPJMN 2020-2024, dan juga digunakan sebagai bahan perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi
Nasional serta Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menentukan kebijakan
dan regulasi kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan hukum dalam
kerangka sistem hukum nasional.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,

Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H
NIP. 19610110 198303 2 001
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam berbagai
dimensi kehidupan manusia. Globalisasi merupakan proses internasionalisasi seluruh
tatanan masyarakat modern. Proses ini mula-mula sekali terjadi pada tataran ekonomi,
namun dalam perkembangannya cenderung menunjukkan

perkembangan yang

semakin beragam. Malcolm Waters mengemukakan bahwa ada tiga dimensi proses
globalisasi, yaitu: globalisasi ekonomi, globalisasi politik, dan globalisasi budaya (Eny
Prihtiyani, 2007). Wilayah hukum juga tak terlepas dari pengaruh ketiga dimensi
tersebut. Dalam perkembangannya, universalisasi sistem nilai gobal yang terjadi dalam
berbagai dimensi tersebut telah mengaburkan sistem nilai (values system) kehidupan
manusia, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Perkembangan nilai-nilai global ini pada umumnya didominasi oleh negara-negara
maju. Nilai global kemudian menjadi identik dengan kooptasi dan hegemoni dari
negara-negara maju yang mempunyai posisi tawar yang jauh lebih besar daripada
negara-negara

berkembang. Berbagai Konvensi hukum

internasional sangat

merefleksikan kondisi yang demikian. Meski demikian, dalam pergaulan internasional
saat ini, tidak mungkin suatu Negara dan atau bangsa tidak mengadakan kontak dengan
bangsa atau negara lain. Kemajuan dan perkembangan suatu negara tak dapat dicapai
dengan mengisolasi diri dari pergaulan internasional, baik dalam kehidupan politik,
ekonomi, kebudayaan maupun kepentingan lainnya, termasuk di bidang hukum.
Dalam kondisi demikian, meneliti konstruksi hukum, utamanya yang memiliki
dimensi internasional, tidak cukup dilakukan dengan hanya mengkaji apa yang tertuang
dalam teks-teks resmi undang-undang, tetapi juga harus menyingkap variabel-variabel
non hukum. Pembentukan hukum pada dasarnya tidak otonom dan dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti visi ideologi pembuatnya, sistem politik negaranya, ekonomi,
sosial, budaya, bahkan interaksi dan kepentingan internasional. Hukum tidak lahir dari
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ruang hampa dan bebas nilai. Dunia mengalami restrukturisasi ekonomi global yang
mengakibatkan hukum bangsa-bangsa di dunia mengalami internasionalisasi.1
Jauh sebelum era globalisasi, pada era sebelum kemerdekaan RI dan segera
sesudahnya, pembentukan hukum di Indonesia juga telah sangat dipengaruhi oleh
negara lain, terutama Belanda, yang merupakan negara yang paling lama menjajah
Indonesia. Pengaruh ini merupakan konsekuensi logis dari adanya asas konkordansi
yang ada saat itu. Dalam era global seperti sekarang ini, pembentukan dan
pembangunan hukum nasional tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh
sekelilingnya.2 Persoalannya adalah bagaimana membangun hukum yang berstruktur
sosial Indonesia tanpa meninggalkan tren globalisasi yang melingkupinya.3
Penguatan kerjasama global dan regional merupakan salah satu isu penting di
tengah era globalisasi di mana pergerakan ide, manusia, barang, dan teknologi terjadi
dengan masif melintasi batas-batas geografis negara.4 Kerjasama antarnegara, baik
pada skala regional maupun global, di masa ini menjadi jauh lebih penting dibandingkan
masa-masa sebelumnya. Eskalasi pergerakan lintas batas negara membawa dampak
positif maupun negatif yang tentunya harus diantisipasi, ditanggulangi, dan dikelola
oleh negara secara efektif.
Isu ini menjadi salah satu agenda prioritas dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Dalam
RPJMN 2015-2019, kerangka kerjasama global dan regional mencakup banyak sektor
dengan penekanan utama pada kerjasama-kerjasama di sektor ekonomi dan beberapa
sasaran di sektor lain, salah satunya penegakan hukum. Sasaran pertama yang hendak
dicapai dari agenda prioritas ini adalah peningkatan kualitas kerja sama global untuk
membangun saling pengertian antarperadaban, perdamaian dunia, dan mengatasi
masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.
Penanggulangan masalah-masalah global dalam hal penegakan hukum yang
dimaksud dalam RPJMN mencakup persoalan yang luas seperti penanganan
1

Boaventura De Sousa Santos, From legal diasporas to legal ecumenism, diunduh dari:
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Chapter%204(1).pdf
2
Anthony Giddens, The Third Way, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, diterjemahkan oleh Ketut Arya
Mahardika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hlm.168
3
Zudan Arief Fakrulah, 2000, Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends
Globalisasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 51
4
Ulil Amri, Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Keamanan Manusia di Asia Pasifik: Kasus
China dan Papua Nugini, (Jurnal Kajian Wilayah Vol. 2 No.1, 2011), Hlm. 56
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transnational organized crime, penyebaran senjata ringan ilegal, penyelundupan
manusi (people smuggling), peredaran narkotika, dan p kejahatan-kejahatan yang
memerlukan kerjasama lintas batas negara lainnya. Pengaturan terhadap mekanisme
kerjasama internasional untuk menanggulangi persoalan-persoalan tersebut tersebar
luas baik dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun peraturan perundangundangan nasional. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki
dimensi kerjasama internasional karenanya perlu dilakukan sebagai bagian dari
penguatan kerjasama global dan regional sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN.
Dari perspektif ruang lingkupnya, kerjasama internasional dalam bentuk
perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jumlah negara-negara yang
menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, yaitu: pertama,
perjanjian internasional bilateral/khusus, misalnya perjanjian garis batas wilayah, garis
batas landas kontinen, dsb; kedua, perjanjian internasional regional/ kawasan, misalnya
perjanjian internasional antara negara-negara ASEAN; ketiga, perjanjian internasional
multilateral/universal, misalnya Konvensi Hukum Laut. 5
Dari segi peraturan perundang-undangan nasional, terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang juga memiliki dimensi kerjasama internasional. Beberapa
peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal yang paling umum dan mendasar
terkait dengan kerjasama internasional seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 37
tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Di samping itu juga Indonesia sudah
memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai ekstradisi dan bantuan timbal
balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance) yang merupakan kerjasama
internasional yang disebutkan dalam United Nations Convention Against Transnational
Organized Crime di mana Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime. Kerjasama internasional yang dibolehkan dalam
Konvensi TOC antara lain esktradisi (Pasal 16), transfer terhukum (transfer of sentenced

5

Abdul Fickar Hadjar, Kerjasama International Penegakan Hukum Tindak Pidana Transnasional : Dasar
Hukum,
Bentuk
&
Ruang
Lingkupnya,
diunduh
dari:
http://reformasihukum.org/ID/file/anggota/KERJASAMA%20%20INTERNATIONAL.pdf, 27 Februari 2017
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persons) [Pasal 17], bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal
assistance) [Pasal 18], investigasi bersama (joint investigation) [Pasal 19], pemindahan
proses peradilan (transfer of criminal proceeding) [Pasal 21].6
Kejahatan transnasional meliputi berbagai tindakan seperti terrorisme,
penyelundupan objek-objek arkeologi atau barang antik, perdagangan manusia,
penyelundupan narkotika, penyelundupan senjata, pencucian uang, pembajakan
pesawat atau pembajakan di laut, dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan
nasional Indonesia sedikit banyak telah mengakomodasi dimensi kerjasama
internasional dalam rangka turut memerangi kejahatan transnasional tersebut seperti
dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ketentuan-ketentuan

dalam

peraturan

perundang-undangan

tersebut

memberikan kewenangan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum di
Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, badan intelejen, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk melakukan kerjasama
internasional (dalam beragam bentuk) dalam rangka penegakan hukum. Pengaturan
terhadap objek atau kewenangan yang sama, dalam hal ini kerjasama internasional,
merupakan salah satu potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan.
Isu mengenai penguatan kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan
hukum ini sangat penting, terutama yang langsung terkait dengan ekstradisi dan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ekstradisi merupakan salah satu bentuk
kerjasama internasional yang tertua dalam sejarah hukum internasional. Selain itu
mekanisme ekstradisi yang harus didahului dengan membentuk perjanjian internasional
terlebih dahulu, di mana setiap perjanjian ekstradisi memiliki isi yang berbeda satu
dengan yang lainnya, menunjukkan adanya kebutuhan untuk dianalisis dan dievaluasi.
Adapun dalam kurun waktu tahun 2007-2016 terdapat 12 perjanjian ekstradisi yang

6

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama,
2004), Hlm. 132
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dibuat, tiga di antaranya belum diratifikasi, yang menunjukkan lonjakan jumlah yang
cukup besar dibandingkan kurun waktu tahun 1974-2004 yang berjumlah empat
perjanjian saja.
Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, keterikatan negaranegara terhadap hukum atau kaidah-kaidah internasional tidak hanya sebatas
penandatanganan dan ratifikasi saja melainkan juga mencakup implementasinya dalam
bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Ratifikasi suatu konvensi atau
perjanjian internasional hanya merupakan suatu bentuk pengakuan atau penerimaan
”resmi/formal” suatu negara terhadap kaidah-kaidah hukum internasional.
Perihal hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional ini, dikenal
adanya dua teori klasik yakni teori dualisme dan monisme hukum. Menurut teori
dualisme, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang
secara keseluruhan berbeda, terpisah dan tidak saling mempunyai hubungan
superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan
hukum nasional memerlukan transformasi, dengan perkataan lain, hukum internasional
hanya berlaku setelah ditransformasikan dan menjadi hukum nasional. Teori monisme
memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan bersumber dari satu sistem ilmu hukum. Paham monisme ini mengenal
adanya pemberian primat terhadap salah satu dari kedua hukum tersebut. Jika dianut
primat hukum internasional, maka kedudukan hukum nasional dianggap lebih rendah
dan tunduk pada hukum internasional. Sebaliknya apabila dipakai primat hukum
nasional, hukum internasional dipandang sebagai kelanjutan hukum nasional yaitu
untuk urusan luar negeri.
Terlepas dari kedua teori klasik di atas, nyatanya dalam praktek pergaulan
internasional tidak ada satu negara pun yang dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak
terpengaruh oleh nilai-nilai hukum internasional. Pada masa dan tingkat perkembangan
masyarakat internasional dewasa ini hukum internasional mempunyai cukup
kewibawaan terhadap hukum nasional negara manapun. Bahkan tampak bahwa dalam
beberapa hal tertentu, hukum nasional tunduk dan menyesuaikan diri terhadap hukum
internasional. Oleh karena itu maka kerangka peraturan perundang-undangan nasional
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terkait kerjasama penegakan hukum regional dan global merupakan sebuah
keniscayaan yang perlu dianalisis dan dievaluasi secara mendalam.
B. Permasalahan
Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi
hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait kerjasama
global dan regional dalam rangka penegakan hukum sudah sesuai dengan jenis dan
hierarkinya?
2. Apakah rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan hukum telah dirumuskan
secara jelas?
3. Bagaimana penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan hukum,
dengan asas materi muatan perundang-undangan beserta indikatornya?
4. Apakah ada potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan hukum?
5. Apakah implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan hukum sudah efektif?

C. Tujuan Kegiatan
1 Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian antara jenis, materi muatan, dan
hierarti peraturan perundang-undangan yang terkait kerjasama global dan regional
dalam rangka penegakan hukum.
2 Menganalisis dan mengevaluasi kejelasan rumusan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama global dan regional dalam
rangka penegakan hukum.
3 Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian materi muatan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kerjasama global dan regional dalam rangka
penegakan hukum dengan asas materi muatan perundang-undangan.
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4 Menganalisis dan mengevaluasi potensi disharmoni ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama global dan regional dalam
rangka penegakan hukum.
5 Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan kerjasama global dan regional dalam rangka
penegakan hukum.

D. Ruang Lingkup Kegiatan
Analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh pusat analisis dan evaluasi hukum
BPHN dilakukan dengan menggunakan metode 5 dimensi terhadap setiap peraturan
perundang-undangan secara menyeluruh (tidak hanya ketentuan yang mengandung
dimensi kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan hukum). Analisis dan
evaluasi yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan yaitu analisis dan evaluasi mandiri
oleh anggota Pokja terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan,
diskusi bersama narasumber, diskusi publik dengan para pemangku kepentingan di
daerah, serta Focus Group Discussion dengan para pemangku kepentingan. Objek
analisis dan evaluasi hukum peran kerjasama global dan regional dalam rangka
penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan terkait sebanyak 15
peraturan perundang-undangan yang terklasifikasi dalam 4 kelompok, yaitu:
1. Kelompok peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama internasional
dan kewenangan lembaga-lembaga terkait secara umum, terdiri dari 2 peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
b. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

2. Kelompok peraturan perundang-undangan terkait ekstradisi dan bantuan hukum
timbal balik dalam masalah pidana, terdiri dari 2 peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana
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3. Kelompok peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang,
terdiri dari 6 peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang
b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah
tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam
atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data
dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
e. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
f. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

4.

Kelompok peraturan perundang-undangan terkait narkotika dan tindak pidana
perdagangan orang, terdiri dari 5 peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
e. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum
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Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja mengacu pada Pedoman
Analisis dan Evaluasi Hukum yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
tahun 2016. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kerja sebagai
berikut:
1. Inventarisasi.
Analisis dan evaluasi hukum diawali dengan menginventarisasi Peraturan
Perundang-undangan, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang
berasal dari zaman Hindia Belanda yang terkait dengan Hukum Acara Perdata
2. Penilaian.
Setelah diinventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta data
dukungnya, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian dengan
menggunakan lima dimensi yang meliputi:
1) Dimensi Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.
Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki
peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu
hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai
pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa
norma dasar (grundnorm).
2) Dimensi Kejelasan Rumusan.
Dimensi ini menilai apakah setiap peraturan perundang-undangan harus
disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
3) Dimensi Materi Muatan.
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan
dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4) Dimensi Potensi disharmoni pengaturan
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Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk
mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2)
hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.
5) Dimensi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan.
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai
kejelasan tujuan yang hendak dicapai, berdayaguna dan berhasilguna. Hal
ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh
mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan
sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data
empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan
tersebut.
Uraian yang lebih mendetil mengenai metode penilaian 5 dimensi akan
dilakukan pada Bab II laporan ini.
3. Perumusan Simpulan
Pada tahap ini, pokja akan mengolah setiap hasil temuan, baik yang berasal dari
kerja mandiri maupun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan
4. Perumusan Rekomendasi
Rekomendasi terdiri atas umum dan khusus. Rekomendasi umum berisi saran
terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang bermasalah
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum.

F. Personalia Pokja
1.

Penanggung Jawab

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

2.

Ketua

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

3.

Sekretaris

: Apri Listiyanto, S.H.

4.

Anggota
1.

Dumas Amali Radityo, S.H., LL.M. (Kementerian Luar
Negeri RI)
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2.

Yudhi Yustisia Saroja (NCB Interpol, Kepolisian RI)

3.

Sumarsono, S.H., M.Si. (Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham RI)

4.

Laksmi Indriyah Rohmulyati, S.H., LL.M. (Kejaksaan
Agung)

5.

Djarot Sutrisno, S.H., M.H. (Direktorat Jenderal
Imigrasi, Kemenkumham RI)

6.

Azamul Fadhly Noor, S.H., M.H. (Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan)

5. Staf Sekretariat

7.

Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H. (BPHN)

8.

Viona Wijaya, S.H. (BPHN)

9.

Iis Trisnawati, S.H. (BPHN)

: Karno (BPHN)

G. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel berikut:
No
Agenda
3 4 5 6 7 8
1

Rapat Umum Pokja

2

Rapat 1 Presentasi Anggota Pokja

3

Rapat 1 dengan Narasumber

4

Diskusi Publik

5

Rapat 2 Presentasi Anggota Pokja

6

Rapat 2 dengan Narasumber

7

Rapat 3 Presentasi Anggota Pokja

8

Rapat 3 dengan Narasumber

9

FGD

10

Rapat pembahasan laporan akhir

9

10

11

Keterangan:
1. Rapat Pokja sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
- Rabu, 1 Februari 2017
- Jumat, 24 Maret 2017
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- Selasa, 25 Juli 2017
- Senin 21 Agustus 2017
2. Rapat dengan Narasumber sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:
- Rabu, 7 Juni 2017 dengan narasumber Dr. Iur. Damos Dumoli (Sekretaris
Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri) untuk
memperoleh masukan terkait peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan hubungan internasional dan perjanjian internasional.
- Selasa, 14 November 2017 dengan narasumber Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.
(pakar hukum pidana Universitas Indonesia) untuk mendapat masukan terkait
peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan
turunannya.
- Kamis, 30 November 2017 dengan narasumber Dr. Iur. Damos Dumoli (Direktur
Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri) untuk mendapat
review terhadap temuan sementara Pokja.
3. Diskusi Publik dilaksanakan di Padang pada tanggal 27 April 2017 dengan
Narasumber:
a. Pocut Eliza, S.Sos., S.H.,M.H.
b. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
c. H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H.
d. Dwi Prasetyo Santoso,S.H.,M.H.
e. Yuswadi, S.H., M.H.
f. Sigit Priyono, S.H., M.H.
4. Focus Group Discussion dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2017 di Badan
Pembinaan Hukum Nasional dengan Narasumber:
1. Prof. Basuki Rekso Wibowo, S.H. (Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung)
2. Prof. Bagir Manan, S.H., M.CL. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran)
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BAB II
KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Pada dimensi pertama, penilaian dilakukan untuk melihat apakah peraturan perundangundangan yang ada telah memiliki jenis, hierarki, dan materi muatan yang tepat. Maka
dalam dimensi ini, terdapat setidaknya dua hal yang akan dinilai yakni kesesuaian hirarki,
serta kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang diatur.

A. Kesesuaian hierarki
Perihal hierarki peraturan perundang-undangan beranjak dari teori hierarki
norma hukum (stufentheorie) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan kemudian
dikembangkan oleh muridnya, Hans Nawiasky. Kelsen berpendapat bahwa suatu norma
hukum akan selalu bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (yang di
atasnya) kemudian menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah. 7
Validitas dari suatu norma hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ketentuan
yang ditentukan oleh suatu norma hukum lain yang menjadi landasan norma hukum
tersebut.8 Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih
tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih
rendah.9
Hans Nawiasky mengembangkan teori Kelsen dengan mengelompokkan
norma hukum ke dalam empat kelompok besar : norma fundamental negara; aturan
dasar negara / aturan pokok negara; undang-undang ‘formal’; dan aturan pelaksana;
dan aturan otonom.10 Nawiasky menegaskan bahwa norma yang di bawah akan selalu
berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya.
Pada dimensi ini, akan ditelaah apakah suatu peraturan perundang-undangan
telah memenuhi prinsip ini. Suatu peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan

7

Raisul Muttaqien (Penerjemah), Hans Kelsen: Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terj.), Penerbit
Nusa Media, Bandung, 2011 Hlm. 179
8
Ibid.
9
Raisul Muttaqien (Penerjemah), Op.cit.
10
Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, Penerbit Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm. 44-45
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Pemerintah harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yaitu UndangUndang, dan seterusnya. Apabila ditemukan bahwa suatu peraturan perundangundangan ternyata tidak memiliki sumber dan dasar pembentukan yang jelas, maka hal
tersebut akan dicatata sebagai temuan.
B. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan tertentu.
Istilah ini diperkenalkan oleh Hamid S. Attamimi yang mengandung makna “materi
muatan yang khas, hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang (wet)”.11
Rosjidi Ranggawidjaja mengungkapkan bahwa pada hakekatnya, jenis peraturan
perundang-undangan adalah ibarat wadah. Pembedaan wadah menunjukkan adanya
pembedaan muatan yang diwadahi. Mengacu pada analogi tersebut, menjadi logis
bahwa implikasi dari ketidaksesuaian antara bentuk peraturan perundang-undangan
dengan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan
perundang-undangan tersebut (vernietigbaar). Apa-apa saja yang menjadi materi
muatan suatu peraturan perundang-undangan dapat ditelusuri dalam pendapat para
ahli/ doktrin. Di bawah ini merupakan indikator untuk menilai kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan:
NO.
1.

2.

JENIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

INDIKATOR
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun
1945, yang meliputi:
1. HAM
2. Hak dan kewajiban warga Negara
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara
serta pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan Negara
Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang
Pengaturan mengenai kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan MK
Melaksanakan ketentuan Undang-undang
(diperintahkan secara tegas)
Melaksanakan ketentuan Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan secara tegas)

11

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju,
Bandung, 1998, Hlm. 53
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NO.

JENIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

3.

Peraturan Presiden

4.

Peraturan Daerah

INDIKATOR
Tindak lanjut Putusan MA
Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang
Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan
Pemerintah
Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan
Tindak lanjut Putusan MA
Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan
atributif)
Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan
delegatif)
Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan PerundanganUndangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)
Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan seluruh peraturan
perundang-undangan telah memenuhi indikator dimensi pertama dengan rincian sebagai
berikut:
JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
UndangUndang

INDIKATOR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH

Mengatur lebih
lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun
1945

4
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979
Ekstradisi
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik

Perintah UndangUndang untuk
diatur dengan
Undang-Undang
Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah Pusat

-

5
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979
Ekstradisi
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
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JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

INDIKATOR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika

Peraturan
Pemerintah

Tindak lanjut
Putusan MK
Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan
secara tegas)

 Peraturan Pemerintah Nomor 99









Peraturan
Presiden

Melaksanakan
ketentuan
Undang-Undang
sepanjang
diperlukan (tidak
diperintahkan
secara tegas)
Tindak lanjut
Putusan MA
Melaksanakan
lebih lanjut

5

Tahun 2016 tentang Peraturan
Pemerintah tentang Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain ke Dalam atau ke
Luar Daerah Pabean Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyampaian Data dan Informasi oleh
Instansi Pemerintah dan/atau
Lembaga Swasta dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015
tentang Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika

-

 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun

3

2012 tentang Komite Koordinasi
Nasional Pencegahan dan
16

JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

INDIKATOR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

perintah UndangUndang

Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun
2016 Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 6 Tahun 2012
tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika
Nasional

Melaksanakan
lebih lanjut
perintah
Peraturan
Pemerintah
Untuk
melaksanakan
penyelenggaraan
kekuasaan
pemerintahan
Tindak lanjut
Putusan MA

-

JUMLAH

-

-
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BAB III
KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan sehingga rumusan norma-normanya dapat memiliki
kepastian hukum. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan memberikan panduan mengenai aspek-aspek
yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan rumusan peraturan perundang-undangan yang
baik, yaitu:
- Sistematika;
- Pilihan kata atau istilah;
- Teknik penulisan;
- Penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti; hemat
kata, objektif dan menekan rasa subjektif;
- Pembakuan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- Pemberian definisi atau batasan artian secara cermat, sehingga tidak menimbulkan
berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Di bawah ini merupakan indikator yang digunakan dalam penilaian dimensi kejelasan
rumusan
ASAS
KEJELASAN RUMUSAN

NO.

INDIKATOR

1.

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan

2.

Konsistensi (antar ketentuan)

3.

Kesesuaian dengan tujuan penyusunan peraturan
perundang-undangan

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan
perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan beberapa temuan (pasal-pasal
yang tidak memenuhi indikator yang ada) sebagai berikut:
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Indikator
1. Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal

Jumlah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional

 Pasal 10
 Pasal 11 ayat (2)

2

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri












10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979
tentang Ekstradisi

Pasal 4 ayat (3)

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana

 Pasal 2
 Pasal 6 huruf e
 Pasal 9 ayat (1)

3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2016 tentang Peraturan Pemerintah
tentang Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke
Dalam atau ke Luar Daerah Pabean
Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyampaian
Data dan Informasi oleh Instansi
Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta
dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012
tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Pasal 12 ayat (1)

1

 Pasal 7 ayat (3)
 Pasal 18 ayat (1)

2

 Pasal 2 ayat (2)

1















4

Pasal 2
Pasal 6 ayat (3)
Pasal 8 ayat (1)
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 17 ayat (1)
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 32 ayat (4)
Pasal 34

Pasal 6 ayat (1)
Pasal 6 ayat (2)
Pasal 9
Pasal 13 ayat (1)
Pasal 6 ayat (3)
Pasal 49 ayat (3)
Pasal 74 ayat (2)
Pasal 75
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 82 ayat (2)
Pasal 88
Pasal 89
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Indikator

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Pasal











Pasal 90
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94
Pasal 95
Pasal 99 ayat (1)
Pasal 127
Pasal 130 ayat (1)
Pasal 6 ayat (2)










Pasal 4 ayat (3)
Pasal 5 ayat (2)
Pasal 21 ayat (3)
Pasal 26 ayat (2)
Pasal 30 ayat (2)
Pasal 47 ayat (1)
Pasal 41 ayat (1)
Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang
Jumlah Temuan pada Indikator Kesesuaian dengan sistematika dan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Konsistensi
(antar ketentuan)

Jumlah

1

7

1

51

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979
tentang Ekstradisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

 Pasal 4 ayat (3)
 Pasal 26 ayat (1)
Pasal 9 ayat (3)

2

 Pasal 69
 Pasal 74

2









Pasal 75
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 79
Pasal 91 ayat (5)
Pasal 111
Pasal 112

7

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2013 tentang Pelaksanaan Undang-

 Pasal 12 ayat (2)
 Pasal 14 ayat (2)

2

 Pasal 25 ayat (1)
 Pasal 46 ayat (1)

2

1
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Indikator

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika
Jumlah Temuan pada Indikator Konsistensi Antarketentuan

Jumlah

16

3. Kesesuaian
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
 Pasal 111
dengan tujuan
tentang Narkotika
 Pasal 112
penyusunan
peraturan
perundangundangan
Jumlah Temuan pada Indikator Kesesuaian dengan Tujuan Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan

2

TOTAL JUMLAH TEMUAN PADA PENILAIAN DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN

69

2

Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada penilaian dimensi kejelasan rumusan
adalah sebagai berikut:
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BAB IV
PENILAIAN TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Penilaian terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk
memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi
muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:
a. Pengayoman
Materi

muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi

memberikan

perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan
dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
f. Bhineka Tunggal Ika
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Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan Kepastian Hukum
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat
dan kepentingan bangsa dan negara.
Asas-asas ini bersifat kumulatif atau alternatif. Penggunaan asas ini disesuaikan
dengan area substansi dari suatu peraturan perundang-undangan. Semakin peraturan
perundang-undangan tersebut mengatur kearah moralitas maka asas yang digunakan
semakin komprehensif. Setiap asas ini kemudian diturunkan dalam indikator-indikator di
mana pada saat melakukan penilaian, norma peraturan perundang-undangan akan dinilai
dengan menggunakan indikator-indikator ini sebagai batu uji. DI bawah ini adalah daftar
indikator pada setiap asas yang digunakan dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
NO.
1

ASAS
Pengayoman

2

Kemanusiaan

3

Kebangsaan

INDIKATOR
Jaminan terhadap perlindungan masyarakat, misalnya kelompok
rentan, kelompok minoritas
Jaminan terhadap keberlanjutan generasi kini dan generasi yang
akan datang
Jaminan terhadap ketentraman masyarakat
Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan/atau Pemenuhan HAM
(UUD NRI Tahun 1945)
Pengakuan pada hak minoritas
Jaminan terhadap keikutsertaan masyarakat lokal
Pembatasan keikutsertaan pihak asing
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NO.

4

5

6

7

8

9

10

ASAS

INDIKATOR
Peningkatan kemandirian bangsa
Peningkatan kesejahteraan bangsa
Pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional
Kekeluargaan
Jaminan terhadap akses informasi publik dalam rangka
pengambilan keputusan
Jaminan terhadap pemberian peluang kepada masyarakat dalam
memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Jaminan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian proses
politik dan pemerintahan
Jaminan terhadap sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
Jaminan terhadap pelaksanaan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam pengambilan keputusan
Kenusantaraan Pengedepanan Kepentingan nasional
Pengedepanan kepemilikan dan keikutsertaan nasional
Pembagian kewenangan antar sektor
Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
Bhineka
Pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan
Tunggal Ika
lokal)
Menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.
Keadilan
Peluang yang sama bagi setiap warga negara terhadap akses
pemanfaatan sumber daya
Adanya penggantian kerugian kepada masyarakat terkena
dampak negatif
Menjamin keterlibatan masyarakat marginal lainnya.
Adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah
terpencil.
Kesamaan
Jaminan keterlibatan masyarakat (termasuk masyarakat hukum
Kedudukan
adat) dalam mengambil kebijakan
Dalam Hukum Tidak ditujukan kepada suatu kelompok tertentu
Dan
Tidak ada diskriminasi, baik secara eksplisit, maupun implisit
Pemerintahan
(dampak/efek)
Menjamin keterlibatan perempuan.
Ketertiban Dan Kejelasan aturan mengenai koordinasi
Kepastian
Kejelasan aturan dalam penyelesaian konflik
Hukum
Kejelasan sanksi terhadap pelanggaran
Kejelasan aturan mengenai pihak yang melakukan pengawasan
dan penegakan hukum
Aturan dan kebijakan berdasarkan kajian ilmiah.
Tindakan atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau
tumpang tindih.
Memberikan pedoman hubungan tata kerja.
Transparansi/ keterbukaan.
Akuntabilitas pengelolaan
Mengedepankan fungsi kepentingan umum
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NO.

ASAS
Keseimbangan
, Keserasian,
dan
Keselarasan

INDIKATOR
Mengedepankan prinsip kehati-hatian
Pembatasan kepemilikan individu dan korporasi
Pembatasan kepentingan individu dan korporasi.

Pada laporan ini, temuan-temuan akan dikaitkan langsung dengan indikatorindikator yang digunakan. Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan
evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan
beberapa temuan (pasal-pasal yang tidak memenuhi indikator yang ada) sebagai berikut::
Asas

Indikator

Pengayoman

Jaminan terhadap
perlindungan
masyarakat,
misalnya kelompok
rentan, kelompok
minoritas

Peraturan PerundangUndangan
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional
Undang-undang Nomor 37
Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1979 tentang
Ekstradisi
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian uang
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika
Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Jaminan terhadap
keberlanjutan
generasi kini dan
generasi yang akan
datang
Jaminan terhadap
ketentraman
masyarakat

Jumlah Temuan Pada Asas Pengayoman
Kemanusiaan Perlindungan,

Pasal

Jumlah

Pasal 10

1

Pasal 18 ayat (2)

1

Pasal 35

1

Pasal 95

1






3

Pasal 128 ayat (1)
Pasal 131
Pasal 134
Pasal 41 ayat (1)

1

0

0
8
0

Pemajuan,
Penegakan,
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Pasal

dan/atau
Pemenuhan HAM
(UUD NRI Tahun
1945)
Pengakuan pada
hak minoritas
Jaminan terhadap
keikutsertaan
masyarakat lokal

0
0

Jumlah Temuan Pada Asas Kemanusiaan
Pembatasan
Kebangsaan

0
0

keikutsertaan pihak
asing
Peningkatan
kemandirian
bangsa
Peningkatan
kesejahteraan
bangsa
Pengutamaan
kepemilikan dan
peranan nasional

0
0
0

Jumlah Temuan Pada Asas Kebangsaan
Kekeluargaa Jaminan terhadap
akses informasi
n
publik dalam
rangka
pengambilan
keputusan
Jaminan terhadap
pemberian peluang
kepada masyarakat
dalam memberikan
pendapat terhadap
pengambilan
keputusan
Kemerdekaan
berserikat dan
berkumpul
Jaminan kepada
masyarakat untuk
memberikan
penilaian proses
politik dan
pemerintahan
Jaminan terhadap
sistem kerja yang
kooperatif dan
kolaboratif

Jumlah

0
0

0

0
0

Peraturan Presiden Nomor 6
Tahun 2012 tentang Komite
Koordinasi Nasional
Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2008

 Pasal 5
 Pasal 8
Cat: sudah
dilakukan
perubahan

2

 Pasal 21 ayat (2)

1
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan
tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan
Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Pasal

Jaminan terhadap
pelaksanaan
musyawarah untuk
mencapai mufakat
dalam pengambilan
keputusan

0

Jumlah Temuan Pada Asas Kekeluargaan
Kenusantara- Pengedepanan
Kepentingan
an
nasional
Pengedepanan
kepemilikan dan
keikutsertaan
nasional
Pembagian
kewenangan antar
sektor

Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika
Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2008
tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan
Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Pembagian
Peraturan Pemerintah
kewenangan Pusat
Nomor 9 Tahun 2008
dan Daerah
tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan
Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Jumlah Temuan Pada Asas Kenusantaraan
Pengakuan dan
Bhineka
perlindungan nilaiTunggal Ika
nilai budaya lokal
(kearifan lokal)
Menjamin
keterlibatan
masyarakat hukum
adat.

Jumlah Temuan Pada Asas Bhinneka Tunggal Ika
Peluang yang sama
Keadilan

Jumlah

3
0
0







Pasal 4 ayat (2)
Pasal 4 ayat (3)
Pasal 14 ayat (2)
Pasal 20
Pasal 18 ayat (1)

Pasal 6 ayat (1)

4

1

1

6
0

0

0
0

bagi setiap warga
negara terhadap
akses
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Pasal

pemanfaatan
sumber daya
Adanya
penggantian
kerugian kepada
masyarakat
terkena dampak
negatif
Menjamin
keterlibatan
masyarakat
marginal lainnya.
Adanya kebijakan
yang berpihak
pada masyarakat
daerah terpencil.

Jumlah Temuan Pada Asas Keadilan
Jaminan
Kesamaan
keterlibatan
Kedudukan
masyarakat
Dalam
(termasuk
Hukum Dan
masyarakat hukum
Pemerintaha
adat) dalam
n
mengambil
kebijakan
Tidak ditujukan
kepada suatu
kelompok tertentu
Tidak ada
diskriminasi, baik
secara eksplisit,
maupun implisit
(dampak/efek)
Menjamin
keterlibatan
perempuan.

Jumlah Temuan Pada Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
Kejelasan aturan
Ketertiban
Undang-Undang Nomor 24
Pasal 11 ayat (2)
mengenai
Dan
Tahun 2000 tentang
koordinasi
Kepastian
Perjanjian Internasional
Hukum
Undang-undang Nomor 37
Pasal 7 ayat (2)
Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri
Peraturan Pemerintah
Pasal 30 ayat (2)
Nomor 40 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika
Kejelasan aturan
Undang-undang Nomor 37
Pasal 6 ayat (3)
dalam
Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri

Jumlah

0

0

0

0
0

0
0

0
0
1

1

1

1
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Asas

Indikator
penyelesaian
konflik
Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran

Kejelasan aturan
mengenai pihak
yang melakukan
pengawasan dan
penegakan hukum
Aturan dan
kebijakan
berdasarkan kajian
ilmiah.
Tindakan atas
peraturanperaturan yang
bertentangan atau
tumpang tindih.
Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja.

Peraturan PerundangUndangan

Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2016
tentang Peraturan
Pemerintah tentang
Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain ke Dalam
atau ke Luar Daerah Pabean
Indonesia
Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian uang

Pasal

Jumlah

Pasal 18 ayat (1)

1

 Pasal 61 ayat (1)
 Pasal 61 ayat (2)

2

Pasal 67

1

0

0

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1979 tentang
Ekstradisi
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian uang

Pasal 19 ayat (1)

1

Pasal 79

1

Transparansi/
keterbukaan.
Akuntabilitas
pengelolaan

Jumlah Temuan Pada Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum
Keseimbang- Mengedepankan
fungsi kepentingan
an,
umum
Keserasian,
Mengedepankan
Undang-Undang Nomor 1
dan
prinsip kehatiTahun 2006 tentang Bantuan
Keselarasan
hatian
Timbal Balik dalam Masalah
Pidana

0
0
10
0
Pasal 7 huruf d

1
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika
Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
0Narkotika

Pasal

Jumlah

 Pasal 140
 Pasal 141

2

 Pasal 26 ayat (2)

1

Pembatasan
kepemilikan
individu dan
korporasi
Pembatasan
kepentingan
individu dan
korporasi.

Jumlah Temuan Pada Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
TOTAL JUMLAH TEMUAN PADA DIMENSI KESESUAIAN MATERI MUATAN

0

0

4
31

Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi Materi Muatan
peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
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BAB V
POTENSI DISHARMONI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian potensi disharmoni pengaturan dilakukan melalui pendekatan normatif untuk
mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan baik antarketentuan di dalam peraturan
perundang-undangan maupun antarperaturan perundang-undangan. Penilaian akan
dilakukan dengan melihat 4 (empat) indikator yakni:
1) kewenangan;
2) hak dan kewajiban;
3) perlindungan; dan
4) penegakan hukum.
Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan
perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan beberapa temuan (pasal-pasal
yang memiliki potensi disharmoni) sebagai berikut::

Indikator
Kewenangan

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979
tentang Ekstradisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2016 tentang Peraturan Pemerintah
tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau
ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional

Pasal
 Pasal 10
 Pasal 11 ayat (2)
Pasal 19 ayat (1)

Jumlah
2
1

Pasal 19

1

 Pasal 31
 Pasal 67

2

Pasal 7 ayat (4)

1

 Pasal 75
 Pasal 76
 Pasal 4 ayat (2)
 Pasal 4 ayat (3)
 Pasal 20
Pasal 19 huruf b

2
3

1

31

Indikator

Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Jumlah Temuan Pada Indikator Kewenangan
Hak
Jumlah Temuan Pada Indikator Hak
Kewajiban
Jumlah Temuan Pada Indikator Kewajiban
Perlindungan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional
Jumlah Temuan Pada Indikator Perlindungan
Penegakan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
Hukum
tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2016 tentang Peraturan Pemerintah
tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau
ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Jumlah Temuan Pada Indikator Kewajiban
TOTAL TEMUAN PADA DIMENSI POTENSI DISHARMONI

Pasal
Pasal 18 ayat (1)

Jumlah
1

Pasal 18 ayat (2)

14
0
0
0
0
1

Pasal 1 angka 2

1
1

 Pasal 6 huruf e
 Pasal 19

2






















5

Pasal 30
Pasal 69
Pasal 74
Pasal 77
Pasal 79
Pasal 86
Pasal 88
Pasal 89
Pasal 90
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94
Pasal 95
Pasal 101 ayat (3)
Pasal 127
Pasal 130 ayat (1)
Pasal 137
Pasal 7 ayat (4)
Pasal 18 ayat (1)

13

2

23
38

Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi Disharmoni Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
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BAB VI
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan
tujuan yang hendak dicapai, berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a
dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini dilakukan untuk melihat
sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai
dengan yang diharapkan. Penilaian dimensi efektivitas dilakukan dengan dukungan data-data
empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut baik
yang berasal dari hasil penelitian, berita, data dan informasi langsung dari pelaksana undangundang, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Dimensi ini menggunakan 4 (empat) indikator yaitu
1. Materi Hukum (tidak operasional, menimbulkan beban/kewajiban yang
berlebihan, tidak relevan dengan situasi saat ini, tidak ada pengaturan);
2. Kelembagaan dan Aparatur (tumpang tindih kewenangan, koordinasi lembaga,
sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tata organisasi);
3. Budaya Hukum (pemahaman masyarakat, kepatuhan masyarakat, akses
informasi masyarakat, penegakan hukum, partisipasi); dan
4. Pelayanan Hukum (standar operasional pelaksana, teknologi penunjang
pelayanan, SDM, etika pelayanan, informasi publik, publik komplain,
pengawasan internal, biaya dan waktu).

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan
perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan beberapa temuan (pasal-pasal
yang mengalami hambatan/tidak efektif dalam implementasinya) sebagai berikut::
Indikator
Materi Hukum

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional

Pasal
 Pasal 10
 Pasal 11 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika






Pasal 6
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 79

Jumlah
2
10
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Indikator

Perundang-Undangan







Jumlah Temuan Pada Indikator Materi Hukum
Kelembagaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
dan Aparatur
tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang
Jumlah Temuan Pada Indikator Kelembagaan dan Aparatur
Budaya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Hukum
tentang Narkotika

Pasal
Pasal 111
Pasal 112
Pasal 127
Pasal 130 ayat (1)
Pasal 137
Pasal 148

Pasal 55









Pasal 30
Pasal 31
Pasal 65
Pasal 67
Pasal 74
Pasal 140
Pasal 141

-

12
1

5

2

 Pasal 42 ayat (2)
 Pasal 46 ayat (1)

2

 Pasal 12 ayat (2)
 Pasal 13 ayat (2)
 Pasal 13 ayat (3)

3

 Pasal 18 ayat (2)
 Pasal 20 ayat (2)
 Pasal 21 ayat (2)

3








Pasal 111
Pasal 112
Pasal 127
Pasal 128 ayat (1)
Pasal 131
Pasal 134

Jumlah Temuan Pada Indikator Budaya Hukum
Pelayanan
Hukum

Jumlah

16
6

6
-

Jumlah Temuan Pada Indikator Pelayanan Hukum
TOTAL TEMUAN PADA DIMENSI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

0
0
34

Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi Efektivitas
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
35
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BAB VII
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
Bab ini akan menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap kelima belas
peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi. Analisis dan evaluasi dilakukan
dengan menggunakan metode 5 dimensi. Hasil temuan disajikan per-peraturan perundangundangan. Pada setiap peraturan perundang-undangan akan dipaparkan hasil penilaian
dimensi pertama dalam satu tabel kemudian diikuti dengan penilaian dimensi kedua sampai
dengan dimensi kelima yang disajikan dalam satu tabel. Tujuan penyatuan hasil dimensi
kedua sampai dengan kelima adalah pertama-tama untuk menghindari repetisi penuangan
pasal yang memiliki masalah pada lebih dari satu dimensi. Dengan menyatukannya dalam satu
tabel, suatu pasal yang bermasalah pada lebih dari satu dimensi akan dapat langsung terlihat
dengan jelas. Pada tabel hasil analisis dimensi pertama (tabel pertama), kolom rekomendasi
akan memuat pilihan tetap, ubah, dan cabut sedangkan pada tabel hasil analisis dimensi
kedua sampai dengan dimensi kelima (tabel kedua), kolom rekomendasi hanya akan memuat
pilihan ubah atau cabut. Hal ini dikarenakan pada tabel kedua, pasal-pasal yang dicantumkan
hanyalah pasal-pasal yang bermasalah (perlu diubah atau dicabut), sedangkan pasal-pasal
yang tidak bermasalah (dipertahankan) tidak dicantumkan.
Pada akhir sajian hasil analisis dan evaluasi setiap peraturan perundang-undangan
akan dikemukakan isu-isu penting terkait peraturan perundang-undangan tersebut (jika ada)
seperti persoalan konseptual yang perlu digali lebih jauh, kebutuhan hukum yang belum
terakomodasi, serta hal-hal lainnya yang mungkin belum cukup terjelaskan di dalam tabeltabel yang ada.
Sebagai catatan, pada penyajian temuan akan digunakan kode D1, D2, D3, D4, dan
D5 dengan keterangan masing-masing sebagai berikut:
 D1 = Dimensi Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
 D2 = Dimensi Kejelasan Rumusan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
 D3 = Dimensi Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
 D4 = Dimensi Potensi Disharmoni Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 D5 = Dimensi Efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan
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Mengingat dimensi 3 merupakan dimensi dengan indikator terbanyak, pada penyajian
temuan, khusus untuk Dimensi 3 akan dilengkapi dengan keterangan indikator terkait
sedangkan untuk dimensi lainnya hanya akan dituliskan kodenya saja.

A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional

(Undang-Undang

Perjanjian

Internasional),

pengaturan

mengenai

pengesahan perjanjian internasional di Indonesia terdapat dalam Surat Presiden No.
2826/HK/1960 ,tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun demikian, dalam praktiknya selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam
melaksanakan surat presiden tersebut, sehingga kemudian diganti dengan Undangundang tentang Perjanjian Internasional. Pengaturan dalam Surat Presiden ini hanya
menitikberatkan pada aspek pengesahan perjanjian internasional. Undang-Undang
Perjanjian Internasional, karenanya mencakup materi yang lebih luas dari hal tersebut
yakni meliputi pembuatan perjanjian international, pengesahan perjanjian internasional,
pemberlakuan perjanjian internasional, penyimpanan perjanjian internasional, dan
pengakhiran perjanjian internasional.
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional adalah sebagai berikut:

NO.

1.

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 1
UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

Mengatur lebih
lanjut UUD NRI
Tahun 1945

Undang-Undang ini merupakan amanat dari
pasal 11 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
“ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian
internasional diatur dengan undang-undang”

v

Undang-Undang ini juga merupakan pengaturan
lebih lanjut dari dari pasal 11 ayat (2) UUD 1945
yang
berbunyi
“Presiden
dalam
membuat
perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau
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NO.

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 1
UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

pembentukan undang-undang harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk undang-undang.
2.

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat

Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 ayat
(1) UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
absolut Pemerintah Pusat meliputi 6 (enam)
urusan pemerinthan yaitu: a. politik luar negeri;
b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e.
moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

v

Pengaturan mengenai perjanjian internasional
merupakan bagian dari politik luar negeri (huruf
a) dan karenanya merupakan kewenangan
absolut dari Pemerintah Pusat yang harus diatur
dengan undang-undang

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perjanjian Internasional
telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan
perundang-undangan. Materi mengenai perjanjian internasional sudah tepat diatur dalam
bentuk undang-undang. Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua
sampai dengan dimensi kelima terhadap Undang-Undang Perjanjian Internasional:
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
NO.

1.

PASAL

Pasal 10

ANALISIS

Bunyi Pasal :
Pengesahan
perjanjian
internasional
dilakukan dengan undang-undang apabila
berkenaan dengan :
a. masalah politik, perdamaian, pertahanan,
dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas
wilayah negara Republik
Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

v
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

--Kriteria perjanjian internasional yang
disahkan
dengan
undang-undang
sebagaimana diberikan dalam Pasal 10
merupakan praktek yang lazim dilakukan di
berbagai negara dengan dasar pemikiran
bahwa tidak seluruh perjanjian internasional
memerlukan campur tangan parlemen.
Dari segi kejelasan rumusan, pembagian
kriteria yang dilakukan dalam Pasal 10 sangat
generik dan berpotensi menimbulkan
multitafsir.

D2

Pengklasifikasian secara limitatif juga
menimbulkan pertanyaan bagaimana apabila
terdapat perjanjian internasional yang tidak
tergolong ke dalam salah satu klasifikasi
dalam Pasal 10 namun berdampak pada
kehidupan banyak orang misalnya perjanjian
di bidang perdagangan? Mengacu pada asas
pengayoman
dalam
pembentukan
perundang-undangan, seharusnya ketentuan
dalam peraturan
perundang-undangan
mengusahakan perlindungan yang sebesarbesarnya pada masyarakat.

D3
Indikator:
Jaminan
perlindungan
terhadap
masyarakat

Dari segi potensi tumpang tindih, ketentuan D4
pasal ini berpotensi tumpang tindih dengan
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan. Ketentuan pasal
84 ini menggeser kewenangan untuk
menentukan apakah perjanjian internasional
harus dibuat dalam bentuk undang-undang
yang ada pada Pasal 10 Undang-Undang
Perjanjian Internasional kepada DPR, khusus
untuk perjanjian internasional di bidang
perdagangan.
Dari segi efektivitas, dapat dilihat bahwa D5
dalam praktek, pemerintah tetap menjadi
aktor
utama
yang
pertama-tama
menentukan apakah substansi suatu
perjanjian internasional termasuk ke dalam
salah satu kriteria yang disebutkan dalam
Pasal 10. Namun demikian, beberapa kali
terjadi bahwa ketika undang-undang
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

ratifikasi diajukan ke DPR, DPR berpandangan
bahwa perjanjian internasional tersebut tidak
perlu disahkan dalam bentuk undangundang. Ini terkait dengan rumusan klasifikasi
yang terlalu generik sehingga terdapat ruang
perbedaan tafsir antara pemerintah dan DPR.
Rekomendasi
Kriteria mengenai pengesahakan perjanjian
internasional yang dilakukan dengan undangundang tetap dibutuhkan, namun perlu
dibuat pengkriteriaan yang lebih jelas.
Ketentuan ini perlu diubah untuk
meminimalisir perbedaan tafsir antara
Pemerintah dan DPR dalam menentukan
perjanjian internasional mana yang perlu
disahkan dengan Undang-Undang.
Selain itu perlu juga dibuat indikator yang
lebih jelas terhadap setiap kriteria sehingga
memudahkan baik bagi pemerintah maupun
DPR untuk menilai substansi perjanjian
internasional mana yang perlu dibuat dalam
bentuk undang-undang.
2.

Pasal 11
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Pemerintah
Republik
Indonesia
menyampaikan salinan setiap keputusan
presiden yang mengesahkan suatu perjanjian
internaisonal kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk dievaluasi.

v

Bunyi Penjelasan Pasal: Bunyi Penjelasan
Pasal 11 ayat (2) :
Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan
pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun
tidak
diminta
persetujuan
sebelum
pembuatan perjanjian internasional tersebut
karena pada umumnya pengesahan dengan
keputusan presiden hanya dilakukan bagi
perjanjian internasional di bidang teknis. Di
dalam melaksanakan fungsi dan wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta
pertanggungjawaban
atau
keterangan
Pemerintah
mengenai
perjanjian
internasional yang telah dibuat. Apabila
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
NO.

PASAL

ANALISIS

dipandang merugikan kepentingan nasional,
perjanjian internasional tersebut dapat
dibatalkan
atas
permintaan
Dewan
Perwakilan Rakyat.
--Bunyi Pasal 11 ayat (2) mengesankan bahwa
setiap perjanjian internasional yang disahkan
melalui keputusan presiden akan dievaluasi
oleh DPR (meski tidak dijelaskan lebih lanjut
evaluasi seperti apa yang dimaksud, juga
tidak disediakan pengaturan mengenai
mekanismenya). Sementara itu, penjelasan
menggunakan kata “dapat” seperti: DPR
“dapat meminta pertanggungjawaban” dan
“dapat dibatalkan atas permintaan DPR” dan
juga tidak memberikan penjelasan seperti
apa mekanisme evaluasi yang dimaksud.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D2
D3
Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi

Meski demikian, Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
secara khusus mengatur mekanisme evaluasi
DPR terhadap perjanjian perdangangan
internasional yang akan dibuat oleh
pemerintah. Dalam ketentuan ini, evaluasi
oleh DPR terhadap perjanjian internasional di
bidang perdagangan bersifat wajib.
Dengan
demikian,
terdapat
potensi
disharmoni pengaturan mengenai evaluasi
DPR terhadap perjanjian internasional yang
disahkan oleh keputusan presiden atau
peraturan presiden.

D4

Dalam prakteknya, DPR tidak pernah
melakukan evaluasi sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal ini.

D5

Rekomendasi:
Ketentuan ini perlu diperbaiki agar
kewenangan dan mekanisme kontrol DPR
terhadap perjanjian internasional yang
dibuat oleh pemerintah menjadi lebih jelas.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
dalam merevisi ketentuan ini sebagai berikut:
Apakah evaluasi bersifat wajib atau opsional?
Apakah seluruh perjanjian internasional
harus dievaluasi oleh DPR ataukah perjanjian
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

tertentu saja? Bagaimana mekasnime
evaluasi perjanjian internasional oleh DPR?

Hasil penilaian dimensi dua sampai dengan dimensi lima terhadap UndangUndang Perjanjian Internasional di atas menunjukkan hanya dua pasal yang ditemukan
bertentangan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian dimensi dua
sampai dengan dimensi lima. Selain itu perlu disampaikan bahwa dalam penilaian dimensi
tiga, undang-undang ini mengakomodasi dengan sangat baik asas kenusantaraan yang
mengedepankan kepentingan nasional. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini
juga telah menunjukkan komitmen terhadap kepentingan nasional sebagai berikut:
1. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian
internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan
nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling
menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum
internasional yang berlaku;
2. Pasal 5 ayat (3) huruf b yang menjadikan analisis analisis permasalahan
ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat
mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia sebagai hal yang wajib dimuat
dalam Pedoman delegasi Republik Indonesia dalam mempersiapkan
pembuatan perjanjian internasional; dan
3. Pasal 18 huruf h yang menjadikan kerugian kepentingan nasional sebagai
salah satu alasan untuk mengakhiri perjanjian internasional.
Meski demikian, dalam Rapat Pokja dengan Narasumber Direktur Hukum dan
Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, terdapat beberapa persoalan yang perlu
diperhatikan sebagai bagian dari evaluasi implementasi Undang-Undang Perjanjian
Internasional dan proyeksi perubahannya di masa yang akan datang sebagai berikut:
1. Bentuk Ratifikasi Perjanjian Internasional.

43

Dalam hukum internasional, instrumen apa yang digunakan negara
untuk meratifikasi perjanjian internasional tidak menjadi persoalan. Menurut
Kementerian Luar Negeri, terdapat beberapa persoalan ketika perjanjian
internasional diratifikasi dengan menggunakan undang-undang. Ratifikasi
dengan undang-undang dipandang sebagai prosedur di mana perjanjian
internasional disahkan menjadi hukum nasional. Cara pandanga ini
menimbulkan persoalan ketika terdapat ketentuan perjanjian internasional
yang bertentangan dengan hukum nasional. Sebagai contoh apabila terdapat
konvensi HAM yang menyatakan bahwa hukuman mati dilarang, lalu Indonesia
meratifikasinya melalui undang-undang, apakah kemudian otomatis norma
tersebut akan mengatasi pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
atau Undang-Undang Narkotika?
Demikian juga apabila ratifikasi berbentuk undang-undang, timbul
pertanyaan apakah Undang-Undang ratifikasi Perjanjian Internasional harus
diharmonisasi? Jika diharmonisasi, bagian mana yang diharmonisasi? Apakah
dua pasal di dalam undang-undang tersebut ataukah isi perjanjian
internasionalnya? (Mengharmonisasi isi perjanjian internasional jelas tidak
bisa dilakukan). Masuknya UU Ratifikasi ke dalam daftar harmonisasi adalah
sebuah beban yang berlebihan dan tidak perlu.
Jika tidak dalam bentuk undang-undang, mekanisme kontrol terhadap
perjanjian internasional dapat dilakukan dengan menggunakan preview.
Contoh negara yang mempraktikkan hal ini adalah Jerman di mana sebelum
Jerman melakukan ratifikasi terhadap Rome Treaty dan Pembentukan
European Union, Perjanjian internasional tersebut dibawa terlebih dahulu ke
Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Saat dinyatakan konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi, barulah negara mengikatkan diri dan setelah itu
perjanjian internasional terkait tidak dapat diuji lagi. Ini memberikan kepastian
hukum terhadap perjanjian internasional.
Diskursus mengenai persoalan ratifikasi perjanjian internasional
dengan menggunakan undang-undang sudah sempat mengemuka saat
perumusan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional namun saat itu belum didapat sebuah kesepakatan. Isu ini masih
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relevan untuk didiskusikan apabila hendak dilakukan perubahan UndangUndang Perjanjian Internasional.

2. Bentuk Persetujuan DPR terhadap Perjanjian Internasional dan Tanggal
berlakunya suatu perjanjian internasional dalam hukum nasional.
Masih terkait dengan persoalan yang diuraikan pada poin kesatu,
terdapat kesenjangan antara berlakunya suatu perjanjian internasional
berdasarkan hukum internasional dengan pemberlakuan dalam hukum
nasional. Hal ini tak bisa dilepaskan dari bentuk persetujuan yang diberikan
DPR terhadap perjanjian internasional yang dilakukan melalui undang-undang
sebagai satu-satunya produk hukum yang dapat dihasilkan oleh DPR. Dengan
mekanisme seperti ini, timbul kesan seolah-olah perjanjian internasional baru
berlaku di Indonesia ketika DPR telah mengesahkan undang-undang ratifikasi
perjanjian internasional tersebut. Padahal waktu mulai berlakunya perjanjian
internasional tidak bergantung pada ratifikasi oleh undang-undang melainkan
ditetapkan dalam perjanjian internasional itu sendiri.
UUD 1945 sebetulnya tidak menegaskan bentuk baku dari
“persetujuan DPR” terhadap perjanjian internasional, sehingga terdapat ruang
untuk mengkaji ulang bentuk dari persetujuan yang diberikan oleh DPR.
Kementerian Luar Negeri, telah memetakan bahwa terdapat beberapa
pandangan yang berbeda yang dapat menjadi pertimbangan bagi kajian
selanjutnya:
• Fungsi persetujuan DPR dimaknai sebagai permintaan ‘ijin’
Pemerintah untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian
internasional
• Bentuk persetujuan DPR apabila tidak menggunakan “baju”
instrumen Undang-Undang
• Pemberlakuan suatu perjanjian internasional dalam hukum nasional
memerlukan transformasi yang dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan baru

45

• Perjanjian internasional yang akan berdampak pada warga negara
Indonesia dan sistem hukum Indonesia perlu diatur dalam suatu
undang-undang

3. Kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebagaimana telah dipaparkan dalam tabel analisis dimensi dua sampai
dengan dimensi 5 Undang-Undang Perjanjian Internasional di atas,
Kementerian Luar negeri menyampaikan bahwa perlu ditetapkan kriteria
perjanjian internasional yang memerlukan Persetujuan DPR sesuai ketentuan
Pasal 11 UUD 1945. Penentuan kriteria dimaksud tetap dapat mengacu pada
pendekatan serta rumusan yang telah ada dalam Pasal 10 Undang-Undang
Perjanjian Internasional. Kriteria ini nantinya dapat menjadi panduan bagi
pemerintah dan DPR agar memiliki perspektif yang sama dalam
mengklasifikasikan suatu perjanjian internasional.

4. Usulan untuk mengganti Undang-Undang Perjanjian Internasional secara
keseluruhan.
Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri
telah menyelenggarakan di Surabaya pada tanggal 12-14 Juli 2017 dengan
melibatkan kalangan pemerintah, praktisi dan akademisi dan dihadiri oleh
Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim, Direktorat Hukum
dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan dan
Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri,
Biro Advokasi Perdagangan Kementerian Perdagangan, serta akademisi dari
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas
Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Kristen Satya Wacana.
Dalam kegiatan tersebut, forum menyepakati bahwa secara konseptual
Undang-Undang Perjanjian Internasional memiliki banyak kerancuan. Hal ini
disebabkan oleh tidak adanya politik hukum yang jelas mengenai perjanjian
internasional berdasarkan rumusan Pasal 11 Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk itu, forum berpandangan
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bahwa proses Revisi Undang-Undang Perjanjian Internasional sebaiknya tidak
hanya mengubah melainkan menggantinya secara keseluruhan.

B. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar

Negeri

(Undang-Undang

Hublu),

ketentuan-ketentuan

yang

mengatur

penyelenggaraan hubungan luar negri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada
sebelum dibentuknya undang-undang ini baru berlum menyeluruh dan terpadu. Secara
umum dapat dilihat bahwa undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme
pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur
hubungan luar negeri.
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Hublu adalah sebagai berikut:
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 1
UU NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
NO.
1.

INDIKATOR
Mengatur lebih
lanjut UUD NRI
Tahun 1945

ANALISIS

Salah satu materi yang diatur dalam undangUndang ini adalah pengangkatan duta dan
konsul yang mengatur lebih lanjut dari dari
pasal 13 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi
“Presiden mengangkat duta dan konsul”.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

v

Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk undang-undang.
2.

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat

Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 ayat
(1) UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
absolut Pemerintah Pusat meliputi 6 (enam)
urusan pemerinthan yaitu: a. politik luar negeri;
b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e.
moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

v

Pengaturan mengenai hubungan luar negeri
merupakan bagian dari politik luar negeri (huruf
a) dan karenanya merupakan kewenangan
absolut dari Pemerintah Pusat yang harus diatur
dengan undang-undang.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk undang-undang.
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Hasil penilaian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hubungan Luar Negeri
(Hublu) telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan
perundang-undangan. Materi mengenai perjanjian internasional sudah tepat diatur dalam
bentuk undang-undang. Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua
sampai dengan dimensi kelima terhadap Undang-Undang Hublu:
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
NO.

PASAL

ANALISIS

1.

 Pasal 8
ayat (1)
 Pasal 13
 Pasal 14
 Pasal 31
ayat (1)

terdapat terminologi-terminologi yang perlu
disesuaikan seperti kata “departemen” yang
kini telah berganti menjadi “kementerian”.

2.

Pasal 2

Bunyi Pasal:
Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar
Negeri didasarkan pada Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar
Haluan Negara.
--Dalam pasal ini “Garis-garis Besar Haluan
Negara” masih disebutkan sebagai dasar dari
pelaksanaan
hubungan
luar
negeri
sementara saat ini GBHN sudah tidak lagi
digunakan. Pasal ini perlu direvisi agar
menjadi relevan dengan pengaturan saat ini

3.

Pasal 6
ayat (3)

Bunyi Pasal:
Menteri dapat mengambil langkah-langkah
yang dipandang perlu demi dipatuhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.
--Frasa “dipandang perlu” menunjukkan
diskresi tetapi juga bersifat multitafsir.
Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 3 disebutkan
mengenai kemungkinan adanya tindakan
atau keadaan yang memerlukan diambilnya
langkah-langkah tertentu. Penjelasan Pasal 6
ayat 3 ini dapat secara substansi dapat
dimasukkan ke dalam rumusan pasal,
misalnya terkait dengan langkah-langkah
yang dapat diambil dapat bersifat preventif
ataupun represif.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

D2

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

v

v

D2

v

D2

D3
Indikator:
Kejelasan
aturan dalam
penyelesaian
konflik
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Bunyi pasal 6 ayat 3 ini sebenarnya tidak
memenuhi indikator dalam hal kejelasan
aturan dalam menyelesaikan konflik karena
di dalam norma tidak disebutkan dengan jelas
langkah-langkah apa saja yang dapat diambil
oleh Menteri. Namun demikian kondisi
dilapangan terkait dengan hubungan luar
negeri adalah kasuistis, sehingga bisa jadi
tidak dimungkinkan untuk membuat
rumusan yang rinci dalam hal ini.
4.

Pasal 7
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat
negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat
pemerintah, atau orang lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan Menteri
--Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan
konsultasi dan koordinasi diperlukan untuk
mencegah terjadinya implikasi yang tidak
sesuai dengan politik luar negeri Indonesia.
Namun perlu dicermati, kelemahan dan
kendala yang paling sering dihadapi adalah
terkait dengan konsultasi dan koordinasi.
Lalu, formulasi konsultasi dan koordinasi
seperti apa yang tepat dalam hal ini?
Terutama lagi jika jika hubungan luar negeri
menyangkut isu-isu strategis.

v

D3
Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi

Ketentuan ini belum memenuhi indikator
kejelasan aturan mengenai koordinasi.
5.

Pasal 8
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Menteri, atas usul pimpinan departemen
atau lembaga pemerintah nondepartemen,
dapat mengangkat pejabat dari departemen
atau lembaga yang bersangkutan untuk
ditempatkan pada Perwakilan Republik
Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas
yang menjadi bidang wewenang departemen
atau
lembaga tersebut.
--Penjelasan dalam Pasal 8 ayat 1
menyebutkan: “Kemungkinan penempatan

v

D2
D3
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
NO.

PASAL

ANALISIS

pejabat sebagaimana disebut dalam Pasal ini
adalah sesuai dengan Konvensi Wina
mengenai Hubungan Diplomatik, 1961”.
Frasa
“kemungkinan”
dalam
suatu
pengaturan
memberikan
kesan
ketidakpastian. Sedangkan peraturan dibuat
dalam rangka memberikan kepastian hukum.
Rumusan ini perlu diperbaiki.
6.

Pasal 17

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Indikator:
memberikan
pedoman
tata kerja

Bunyi Pasal:
(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu,
Pemerintah Republik Indonesia dapat
memberikan pembebasan dari kewajiban
tertentu kepada pihak-pihak yang tidak
ditentukan dalam Pasal 16.
(2) Pemberian pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
berdasar pada peraturan perundangundangan nasional.

v

Bunyi Penjelasan Pasal 17 ayat (1):
Yang dimaksud dengan "kewajiban tertentu"
dalam Pasal ini antara lain pajak, bea masuk,
dan asuransi sosial.
---Merujuk pada penjelasan Pasal 17 ayat (1) D2
frasa
"kewajiban tertentu" dalam pasal 17
mencakup antara lain pajak, bea masuk, dan
asuransi sosial.
Meskipun demikian masih terdapat beberapa
terminologi yang tidak jelas seperti:
“pertimbangan tertentu”, “pihak-pihak
tertentu yang tidak ditentukan dalam Pasal
16”.
Pasal 17 ayat (2) kemudian hanya
menyatakan bahwa pemberian pembebasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan berdasar pada peraturan
perundang-undangan nasional.
Dalam hal ini, tidak terdapat ketentuan
bahwa akan ada pengaturan lebih lanjut yang
bertujuan memberikan indikator atau ukuran
yang lebih jelas terhadap terminologiterminologi yang terdapat pada Pasal 17 ayat
(1).
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Meski demikian saat diklarfifikasi pada
Kementerian Luar Negeri, frasa seperti
“kewajiban tertentu” menunjukkan diskresi
yang diberikan oleh PU dan dalam relasi
internasional, diskresi adalah ruang untuk
diplomasi. Bila ruang diskresi ini ditutup ,
maka justru ruang untuk diplomasi juga
tertutup. Karenanya meski dianggap tidak
memenuhi dimensi kejelasan rumusan,
Kementerian Luar Negeri menyarankan agar
frasa ini tidak diubah mengingat karakteristik
hubungan internasional yang khas.
Rekomendasi yang diberikan adalah
menambahkan bahwa pemberian fasilitasfasilitas ini dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan nasional dan asas
timbal balik.
7.

8.

Pasal 18
ayat (2)

Pasal 31
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Pemberian
perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum dan kebiasaan
internasional.
--Pemberian perlindungan terhadap warga
negara Indonesia dan badan hukum
Indonesia yang menghadapi permasalahan
hukum dengan perwakilan negara asing di
Indonesia
seharusnya
tidak
hanya
berdasarkan ketentuan hukum dan kebiasaan
internasional tetapi juga perlu memerhatikan
ketentuan hukum nasional sesuai dengan
kasus yang dihadapi. Hal ini selaras dengan
ketentuan Pasal 19 huruf b yang sudah
menyatakan bahwa:
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban
memberikan pengayoman, perlindungan,
dan bantuan hukum bagi warga negara dan
badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
nasional serta hukum dan kebiasaan
internasional.
Bunyi Pasal:
Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan
Pejabat Dinas Luar Negri sebagaimana

v

D3
Indikator:
perlindungan
terhadap
masyarakat

D4

v
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HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UU NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
NO.

PASAL

ANALISIS

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.
--Untuk hal-hal yang bersifat “mengatur”
(regeling)
sebaiknya
diatur
dengan
menggunakan produk
“Peraturan” dan
bukan “Keputusan” (beschikking).

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D2

Bunyi Pasal ini sebaiknya diubah menjadi:
Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan
Pejabat Dinas Luar Negri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
9.

Pasal 32
ayat (4)

Bunyi Pasal:
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri
dan penempatannya pada Perwakilan
Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri
--Untuk hal-hal yang bersifat “mengatur”
(regeling)
sebaiknya
diatur
dengan
menggunakan produk
“Peraturan” dan
bukan “Keputusan” (beschikking).

v

D2

Bunyi Pasal ini sebaiknya diubah menjadi:
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri
dan penempatannya pada Perwakilan
Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.
10.

Pasal 34

Bunyi Pasal:
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri
dan penempatannya pada Perwakilan
Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.
--Untuk hal-hal yang bersifat “mengatur”
(regeling)
sebaiknya
diatur
dengan
menggunakan produk
“Peraturan” dan
bukan “Keputusan” (beschikking).

v

D2

Bunyi Pasal ini sebaiknya diubah menjadi:
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri
dan penempatannya pada Perwakilan
Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.
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Hasil Penilaian dimensi dua sampai dengan dimensi lima Undang-Undang Hublu
menunjukkan bahwa persoalan yang terdapat dalam undang-undang mencakup dimensi
kejelasan rumusan terkait dengan penggunaan istilah-istilah yang tidak lagi relevan, kurang
tepat, dan ambigu serta dimensi tiga yakni pada utamanya pada indikator kejelasan aturan
mengenai koordinasi dan pedoman tata kerja. Selain itu perlu disampaikan bahwa dalam
penilaian dimensi tiga, undang-undang ini mengakomodasi dengan sangat baik asas
kenusantaraan yang mengedepankan kepentingan nasional dan asas pengayoman yang
menekankan perlindungan terhadap warnegara Indonesia. Hal ini merupakan hal yang
sangat penting sebagai penegasan politik hubungan luar negeri Indonesia. Beberapa
ketentuan dalam undang-undang ini juga telah menunjukkan komitmen terhadap
kepentingan nasional dan karenanya perlu dipertahankan adalah sebagai berikut:
1. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas
aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.
2. Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah Republik Indonesia melindungi
kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi
permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Terhadap
poin ini terdapat catatan pada Pasal 18 ayat (2) yang tertuang dalam matriks
hasil analisis di dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 UU Hublu yang telah
diuraikan di atas.
3. Pasal 22 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perang dan atau
pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk
mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara
Indonesia.
Selain itu, terdapat juga catatan kritis dari Kementerian Luar Negeri terkait
dengan UU Hublu ini di tataran konseptual yang perlu menjadi perhatian dalam rangka
evaluasi dan undang-undang ini. Menurut Iur. Damos Dumoli, UU Hublu yang ada saat ini
mengatur baik materi “hukum tata negara tentang luar negeri” dan “hukum administrasi
negara tentang luar negeri” yang dalam praktek kebanyakan negara diatur dalam
Konstitusi dan undang-undang terpisah yakni Foreign Services Act untuk mengatur

53

“hukum administrasi negara tentang luar negeri” dan Foreign Affairs Act.12 Jike mengacu
pada konsep tersebut, maka materi dalam UU Hublu saat ini dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:
No.

Materi
Penyelenggaraan Hublu dan

1.

Pelaksanaan Polugri

Klasifikasi
HTN tentang luar negeri

2.

Pendirian Lembaga/BHI di luar negeri

Lain-lain

3.

Pembuatan dan Pengesahan P

HAN tentang luar negeri

Kekebalan, Hak Istimewa dan

4.

Pembebasan

HAN tentang luar negeri

Perlindungan kepada WNI/BHI

HAN tentang luar negeri

(menekankan fungsi perwakilan)

(Foreign Service Act)

6.

Suaka dan Pengungsi

Wewenang Presiden

7.

Aparatur Hubungan Luar Negeri

5.

Pemberian dan Penerimaan Surat

8.

Kepercayaan

HAN tentang luar negeri
(Foreign Service Act)
HTN tentang luar negeri

Penggabungan materi HTN Hublu, HAN, FSA dalam satu UU Hublu akan
menjadikan UU ini inkohesive. Perlu menetapkan pendekatan yang tepat tentang materi
apa yang akan dimuat dalam UU apa. Karena Presiden memiliki kewenangan eksklusif
Hublu (kecuali dibatasi oleh UUD), materi hublu yang perlu dimuat dalam tingkat UU
terpisah adalah:
1.

Kekebalan, Keistimewaan, Pembebasan: sehingga lex specialis terhadap UU
Bea Cukai, Perpajakan, KUHP, UU Lalu Lintas, dan sebagainya.
Perumusan ketentuan UU terpisah yang mengandung dimensi internasional
perlu tetap memperhatikan hukum internasional. Sebagai contoh, dalam
memberikan pembebasan pajak terhadap perwakilan asing di Indonesia bisa
merujuk pada asas resiprositas (saat ini UU pajak membebaskan seluruhnya).

12

Disampaikan dalam Rapat Pokja Kerjasama Global dan Regional dalam rangka Penegakan Hukum dengan
Narasumber Iur. Damos Dumoli (pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Hukum dan Perjanjian
Internasional Kementerian Luar Negeri) di BPHN pada tanggal 7 Juni 2017.
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Selain itu, dalam perumusan UU terpisah ini perlu tetap dibuat pengecualian
apabila ada perjanjian internasional yang menentukan lain. UU Penanaman
Modal adalah contoh undang-undang yang telah mengakomodasi hal ini. Ini
dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian
internasional yang kita ratifikasi.
2.

Foreign Services: sehingga lex specialis terhadap UU ASN, UU Keuangan, dan
sebagainya.

3.

Peraturan tentang prosedur internal pembuatan Perjanjian internasional
sebagai implementasi Pasal 11 UUD 45.

4.

Pernyataan Perang dan Damai: karena melibatkan persetujuan DPR.

5.

Materi yang bersifat sektoral tapi terkait hublu seperti suaka, pengungsi,
pasukan perdamaian, sebaiknya dimuat dalam UU sektor terkait (Imigrasi,
Pertahanan). Sebagai catatan, pengaturan mengenai operasi perdamaian
hingga saat ini belum diatur dalam UU manapun.

Selain itu dalam perkembangannya terdapat banyak perkembangan baik dalam
skala nasional maupun internasional yang belum tercakup pengaturannya dalam undangundang ini dan karenanya perlu menjadi perhatian:13
1.

Perkembangan domestik yang menjadi perhatian antara lain amandemen
terhadap UUD NRI 1945, pengesahan berbagai peraturan perundangundangan nasional termasuk Undang-Undang ASN, Undang-Undang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perdagangan dan lain-lain, serta
meningkatnya peran pemerintah daerah dan non-state actors domestik
dalam hubungan luar negeri;

2.

Penanganan penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh suatu perjanjian
internasional yang ditandatangani Pemerintah Indonesia;

3.

Kepentingan Indonesia untuk pemanfaatan bersama sumber daya alam di
luar yurisdiksinya demi kepentingan kemanusiaan;

4.

Persoalan diaspora Indonesia.

13

Disampaikan oleh Dumas Amali (Anggota Pokja dari Kementerian Luar Negeri) dalam Rapat Pokja Kerjasama
Global dan Regional dalam rangka Penegakan Hukum pada tanggal 2 Juni 2017 di BPHN
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Sebagaimana telah dikemukakan dari temuan pokja, Kementerian Luar Negeri juga
mengkonfirmasi bahwa perubahan UU Hublu akan memperkuat peran Kemlu sebagai
koordinator hubungan luar negeri, dan mekanisme koordinasi dan konsultasi antara Kemlu
dengan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Ketentuan-ketentuan yang masih
relevan seperti pemberian suaka, pembuatan perjanjian internasional, pengungsi,
perlindungan WNI dan BHI, keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional akan
tetap dipertahankan, dan apabila dipandang perlu, akan diperjelas dari segi drafting.
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Ekstradisi (UU Ekstradisi) yang dimiliki
Indonesia saat ini dibuat untuk menggantikan Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26
(Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen". UU Ekstradisi mengatur
ketentuan-ketentuan umum mengenai ekstradisi dan Indonesia tetap membuat perjanjian
ekstradisi tersendiri dengan negara-negara lain. Pertumbuhan perjanjian ekstradisi
mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada kurun waktu tahun 2007-2016 di mana
terdapat 12 perjanjian ekstradisi yang dibuat dan 3 di antaranya belum diratifikasi
sementara dalam kurun waktu tahun 1974-2004 hanya terdapat 4 perjanjian ekstradisi saja
yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa praktek ekstradisi secara internasional
mengalami perkembangan yang cukup pesat dan karenanya melakukan evaluasi terhadap
UU Ekstradisi sangatlah tepat untuk memastikan agar pengaturan hukum tetap relevan
seiring dengan perkembangan masyarakat.
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Ekstradisi adalah sebagai berikut:

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
NO.

1.

INDIKATOR

ANALISIS

Mengatur lebih
lanjut UUD NRI
Tahun 1945

Undang-Undang ini masih berkaitan dengan
ketentuan Pasal 11 UUD 1945 mengenai
pembentukan perjanjian dengan negara lain di
mana salah satu asas dalam melakukan
ekstradisi adalah dilakukan berdasarkan
perjanjian (dengan negara lain)

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

v
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HASIL ANALISIS DIMENSI 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
NO.

2.

INDIKATOR

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

ANALISIS

Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 ayat v
(1) UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
absolut Pemerintah Pusat meliputi 6 (enam)
urusan pemerinthan yaitu: a. politik luar negeri;
b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e.
moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.
Ekstradisi memiliki dimensi politik luar negeri
dan juga yustisi dan karenanya merupakan
kewenangan absolut pemerintah pusat dan
sudah tepat diatur dalam bentuk undangundang.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa UU Ekstradisi telah memenuhi dimensi
kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi
mengenai ekstradisi sudah tepat diatur dalam bentuk undang-undang. Berikutnya di
bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap
UU Ekstradisi:

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
NO.

1.

PASAL

-

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

Pada bagian Mengingat, UU ini merujuk pada D2
beberapa undang-undang, yaitu:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar
1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961
tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun
1961 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961
tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1961

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

v
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2298);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomo 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Sebagian besar ketentuan-ketentuan pada
bagian mengingat ini telah dicabut dan
diganti dengan undang-undang yang baru.
Karena ini menjadi relevan bagi UU Ekstradisi
untuk
diperbaharui
sesuai
dengan
perkembangan yang terjadi pada undangundang lain yang menjadi rujukannya.
2.

Pasal 4
ayat (3)

Bunyi Pasal:
Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar
kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1)
dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang
oleh Undang-undang telah dinyatakan
sebagai kejahatan.
--Ketentuan
ini
bertentangan
dengan D2
ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan
bahwa Ekstradisi dilakukan terhadap
kejahatan yang tersebut dalam daftar
kejahatan terlampir sebagai suatu naskah
yang tidak terpisahkan dari Undang-undang
ini.

v

Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang Ekstradisi,
karenanya, tidak dapat diubah dengan
Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (3).
Apabila memang daftar kejahatan yang dapat
diekstradisi merupakan hal yang cukup
dinamis berganti, mungkin dapat ditetapkan
dengan peraturan pemerintah saja?
3.

Pasal 19
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Permintaan untuk penahanan disampaikan
oleh pejabat yang berwenang dari negara
peminta kepada Kepala Kepolisian Republik
Indonesia atau Jaksa Agung Republik

v
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
NO.

PASAL

ANALISIS

Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau
melalui saluran diplomatik atau langsung
dengan pos atau telegram.
--Ketentuan pasal ini memberikan tiga saluran
yang dapat ditempuh untuk mengajukan
permintaan untuk penahanan kepada Kepala
Kepolisian RI atau Jaksa Agung yaitu: melalui
INTERPOL atau saluran diplomatik, atau
langsung melalui pos atau telegram.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D3
Indikator:
memberikan
pedoman
tata kerja

Ketentuan yang memberikan tiga alternatif
saluran untuk menyampaikan permintaan
untuk penahanan ini dapat menyebabkan
ketidakpastian hukum seperti: apakah
ketiganya memiliki prosedur yang sama
ataukah memiliki aturannya masing-masing?
Apakah ketiga instansi memiliki kewenangan
atau kewajiban yang sama dalam
menindaklanjuti permohonan permintaan
untuk penahanan?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah
mengapa perlu disediakan tiga saluran
tersebut? Tidakkah lebih baik disediakan satu
saluran saja agar seluruh permintaan
penahanan yang terkait dengan ekstradisi
dapat dimonitor secara penuh dan berjalan
dengan lebih efektif?
Pemberian kewenangan kepada beberapa
lembaga juga dapat menimbulkan potensi
tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

D4

Menurut
Kementerian
Luar
Negeri,
pengaturan ini merupakan form of discretion.
Penahanan sementara bersifat serta merta.
Pemerintah negara lain akan mencari jalur
yang paling cepat. Semua saluran ini
biasanya akan berujung ke Kepolisian, tapi
semua saluran ini ada untuk mengantisipasi
saluran yang mungkin tidak dimiliki oleh
negara lain (mis: negara tsb tidak bergabung
dalam
INTERPOL
atau
kewenangan
penegakan hukumnya ada di MOJ nya). Jadi
justru dengan disediakan beberapa saluran
dapat meningkatkan efektivitasnya.
59

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Bila demikian, maka rekomendasi yang
diberikan adalah agar setiap saluran ini
kemudian dijabarkan mekanismenya dengan
jelas agar menjamin kepastian hukum.
4.

Pasal 26 Bunyi Pasal:
ayat (1)
Apabila yang melakukan penahanan tersebut
Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah
menerima surat permintaan ekstradisi,
Kepolisian Republik Indonesia mengadakan
pemeriksaan tentang orang tersebut atas
dasar keterangan atau bukti dari negara
peminta.
--Dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa D2
permintaan untuk penahanan dapat diajukan
pada Kepala Kepolisian RI (Kepolisian) dan
Jaksa Agung (Kejaksaan). Pasal 26 ayat (1)
memulai ketentuannya dengan pertanyaan
“Apabila yang melakukan penahanan
tersebut Kepolisian RI…” namun setelah itu
tidak ditemukan ketentuan apabila yang
melakukan penahanan tersebut bukan
Kepolisian RI (merujuk pada Pasal 19 ayat (1)
mungkin yang dimaksud adalah Kejaksaan?)

v

Dalam ekstradisi, selalu dilakukan oleh
kepolisian. Dalam praktek tidak ada kendala.
Namun rumusan ketentuan ini perlu
diperjelas
agar
tidak
menimbulkan
kebingungan
dan
konsisten
dengan
ketentuan-ketentuan sebelumnya.
5.

Pasal 35

Jangka waktu penahanan yang dimaksud
dalam Pasal 34 huruf b setiapkali dapat
diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.
--Tidak ada ketentuan batas maksimal berapa
kali perpanjangan penahanan dapat
dilakukan. Ini berarti terhadap seseorang
dapat dilakukan perpanjangan penahanan
tanpa batas karena hanya disebutkan “setiap
kali dapat diperpanjang dengan tiga puluh
hari”.

v

D3
memberikan
perlindungan
terhadap
masyarakat
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Ketentuan ini perlu direvisi agar lebih
terdapat kepastian hukum dengan selaras
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima UU Ekstradisi
menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan dalam undang-undang ini berkisar pada
dimensi kejelasan rumusan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum yang telah
berkembang pesat sejak tahun 1979 seperti penghargaan seperti hak asasi manusia dan
kepastian hukum. Hal ini sangat dapat dipahami mengingat undang-undang ini telah dibuat
pada waktu yang cukup lampau. Selain itu, isi undang-undang ekstradisi secara umum
dapat dikatakan relatif minimalis dan karenanya perlu dibaharui untuk mengakomodasi
kebutuhan kerjasama penegakan hukum lintasnegara di era global saat ini.
Secara konseptual, perlu disadari bahwa perjanjian ekstradisi tidak bersfiat “one
size fits all” di mana perjanjian dengan tiap negara akan berbeda-beda sesuai dengan
kebutuhan. Perjanjian ekstradisi juga bersifat resiprokal. Dua hal ini membedakannya
membuat karakter perjanjian ekstradisi dengan undang-undang sangat berbeda di mana
undang-undang berlaku bagi semua pihak. Karena itu perlu dirumuskan ke depannya
apabila undang-undang ekstradisi hanya akan berperan sebagai pedoman atau guidelines
bagi pembentukan perjanjian ektradisi. Jika demikian, maka diperlukan satu pasal untuk
menjelaskan relasi antara perjanjian ekstradisi dengan undang-undang ekstradisi itu
sendiri.
Kejelasan mengenai konsep ini sangat diperlukan untuk menghindari persoalan
dalam penerapannya. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Ekstradisi mengatur
mengenai kriteria kejahatan yang dapat diekstradisi (sebagaimana saat ini dinyatakan
dalam Pasal 4 ayat (1)). Namun dalam dinamika hubungan internasional, sangat mungkin
bahwa ketika Indonesia membuat perjanjian dengan negara A, hanya 50% dari daftar
kejahatan dalam UU yang diperjanjikan untuk dapat diekstradisikan dengan negara
tersebut. Praktek ini dimungkinkan dan dibolehkan dalam dunia internasional karena asas
kebebasan berkontrak. Apakah ini akan menjadi persoalan dengan ketentuan undang61

undang nasional? Atau bagaimana jika ternyata daftar kejahatan yang diperjanjikan
melebihi ketentuan undang-undang?
Dalam kerangka hubungan internasional, ekstradisi merupakan salah satu sarana
diplomasi. Karena itu bagaimanapun perjanjian ekstradisi akan selalu memuat
kepentingan tertentu dari negara yang membuat perjanjian dan membutuhkan ruangruang diskresi dalam pembentukannya. Hal-hal ini perlu dipertimbangkan dalam
menyusun UU ekstradisi di masa yang akan datang.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana
Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance/
MLA) merupakan salah satu dari lima kerjasama internasional yang disebutkan dalam
Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi TOC). Hingga tahun 2017,
Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral maupun multilateral
mengenai kerjasama MLA yaitu:
a. ASEAN Declaration on Transnational Crimes pada tanggal 20 Desember 1997,
yang meliputi kerjasama penanganan kerjasama regional terhadap kejahatan
transnasional,

antara

lain

seperti

terorisme,

perdagangan

narkotika,

perdagangan dan penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan orang,
kejahatan lingkungan, migrasi ilegal, dan lain-lain;
b. Perjanjian dengan Pemerintah Australia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1999 tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia
mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (treaty between the
republic of Indonesia and Australia on mutual assistance in criminal matters);
c. Perjanjian Pemerintah RI dan RRC melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat
Cina mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (treaty
between the republic of indonesia and the people's republic of china on mutual
legal assistance in criminal matters);
d. Perjanjian kerjasama antar negara ASEAN (ASEAN MLA Treaty) melalui UndangUndang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian tentang bantuan
timbal balik dalam masalah pidana (Treaty on mutual legal assistance in criminal
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matters) - Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,
Filipina, Singapura, dan Vietnam yang ditandatangani pada tanggal 29 November
2004 di Kuala Lumpur, Malaysia;
e. Perjanjian Pemerintah RI dan RRC-Hong Kong melalui UU No. 3 Tahun 2012
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat Cina
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (agreement
between the government of the republic of Indonesia and the government of the
hong kong special administrative region of the people's republic of china
concerning mutual legal assistance in criminal matters);
f. Perjanjian Pemerintah RI dan Korea melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik
Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty
Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal
Assistance In Criminal Matters)
g. Perjanjian Pemerintah RI dan India melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The
Republic of Indonesia And The Republic of India on Mutual Legal Assistance In
Criminal Matters);
h. Perjanjian Pemerintah RI dengan Vietnam tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
dalam Masalah Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
between

the

Republic

of Indonesia

and

the

Sociaust Republic

of

Vietnam)ditandatangani 27 Juni 2013;
i.

Perjanjian Pemerintah RI dengan Uni Emirat Arab tentang Bantuan Hukum
Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab
Emirates), ditandatangani 2 Februari 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (UU MLA)
mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan,
serta proses hukum acaranya untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja
sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Pasca 11
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tahun berlaku, evaluasi terhadap UU MLA menjadi relevan untuk melihat efektivitas
implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis,
hierarki, dan materi muatan terhadap Undang-Undang Ekstradisi adalah sebagai berikut:

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
REKOMENDASI
NO.
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

1.

Mengatur lebih
lanjut UUD NRI
Tahun 1945

Undang-Undang ini merupakan pengaturan
lebih lanjut dari Pasal 11 UUD 1945 mengenai
pembentukan perjanjian dengan negara lain.

V

Pasal 2 Undang-Undang ini menunjukkan
dengan jelas bahwa undang-undang ini
bertujuan memberikan dasar hukum bagi
Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta
dan/atau memberikan bantuan timbal balik
dalam masalah pidana dan pedoman dalam
membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam
masalah pidana dengan negara asing dan
karenanya sudah tepat diatur dalam bentuk
undang-undang.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk undang-undang.
2.

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat

Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 ayat
(1) UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
absolut Pemerintah Pusat meliputi 6 (enam)
urusan pemerinthan yaitu: a. politik luar negeri;
b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e.
moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

V

Bantuan hukum timbal balik dalam masalah
pidana mencakup baik persoalan politik luar
negeri dan juga yustisi (dalam hal ini permintaan
bantuan hukum dari negara Indonesia ke negara
lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari rangkaian penyidikan dalam hukum acara
pidana) dan karenanya merupakan kewenangan
absolut pemerintah pusat.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk undang-undang.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa UU MLA telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis,
hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi mengenai bantuan
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hukum timbal balik sudah tepat diatur dalam bentuk undang-undang. Berikutnya di bawah
ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap UU MLA:

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
DIMENSI DAN REKOMENDASI
NO.
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

1.

Pasal 1
angka 2

Bunyi Pasal:
Pernyataan adalah keterangan yang
diberikan oleh saksi, ahli, terdakwa yang
dituangkan dalam bentuk tulisan atau
direkam secara elektronik seperti rekaman,
kaset, video, atau bentuk lain yang dapat
dipersamakan dengan itu tentang apa yang
diketahui, dilihat, didengar, atau dialami
sendiri.

V

--Dalam KUHAP, apa yang dimaksud sebagai D4
“pernyataan” dalam UU MLA ini adalah
keterangan saksi, ahli, dan terdakwa. Jika
direkam dalam bentuk elektronik, maka
istilah yang lebih tepat digunakan adalah
rekaman keterangan ahli, saksi, atau
terdakwa dan bukan “pernyataan”. Dalam
hal ini terdapat potensi tumpang tindih
antara pengertian “Pernyataan” dalam UU
MLA dengan “Keterangan” dalam KUHAP.
Sebaiknya istilah yang digunakan dalam UU
MLA diselaraskan dengan KUHAP.
2.

Pasal 2

Bunyi Pasal:
Undang-Undang ini bertujuan memberikan
dasar hukum bagi Pemerintah Republik
Indonesia dalam meminta dan/atau
memberikan bantuan timbal balik dalam
masalah pidana dan pedoman dalam
membuat perjanjian bantuan timbal balik
dalam masalah pidana dengan negara asing.
--Undang-Undang ini dibuat oleh Pemerintah D2
Indonesia sehingga pernyataan, “bertujuan
memberikan dasar hukum bagi Pemerintah
Republik Indonesia...” adalah berlebihan dan
berpotensi memberikan pemahaman keliru –
karena ketentuan dalam undang-undang
akan menjadi dasar hukum bagi setiap pihak

V
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
NO.
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

yang terlibat dan tidak hanya pemerintah
Indonesia saja.
Rumusan
ketentuan
ini
dapat
disederhanakan menjadi:
“Undang-Undang ini menjadi dasar hukum
dalam meminta dan/atau memberikan
bantuan...”
3.

Pasal 6
huruf e

Bunyi Pasal:
Permintaan Bantuan ditolak jika:
e. persetujuan pemberian Bantuan atas
permintaan
Bantuan
tersebut
akan
merugikan
kedaulatan,
keamanan,
kepentingan, dan hukum nasional;
--Rumusan ini berpotensi tumpang tindih D4
dengan ketentuan Pasal 7 huruf d. yang
berbunyi:
Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:
d. persetujuan pemberian Bantuan atas
permintaan
Bantuan
tersebut
akan
merugikan suatu penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan di
Indonesia, membahayakan keselamatan
orang, atau membebani kekayaan negara.
Selain itu, bunyi pasal ini terlalu luas dan
umum. Tidak tersedia indikator yang jelas
apa yang diimaksud “merugikan kedaulatan,
keamanan, kepentingan, dan hukum
nasional”. Di satu sisi, rumusan ini bersifat
sangat longgar, namun konsekuensinya
sangat tegas: permohonan bantuan ditolak.

V

D2

Rumusan pasal ini perlu diperjelas agar dapat
lebih memberi kepastian hukum.
4.

Pasal 7
huruf d

Bunyi Pasal:
Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:
d. persetujuan pemberian Bantuan atas
permintaan
Bantuan
tersebut
akan
merugikan suatu penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan di
Indonesia, membahayakan keselamatan
orang, atau membebani kekayaan negara.
---

v
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
NO.
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

Review United Nations Convention against
Corruption (UNCAC) terhadap UU MLA:
Aturan yang mengatur permintaan MLA
dapat ditunda ketika permintaan tersebut
dapat mengganggu proses penyidikan,
penuntutan atau proses pengadilan di
Indonesia
Pengaturan ini pada UU MLA 1/2006
merupakan dasar penolakan yang bersifat
diskresi, permintaan MLA dapat ditolak
apabila
permintaan
tersebut
dapat
mengganggu proses penyidikan, penuntutan
atau proses pengadilan di Indonesia.

D3
Indikator:
Mengedepan
-kan prinsip
kehati-hatian

Pertimbangan yang dapat diberikan adalah
apakah permintaan tersebut dapat ditunda
(bukan ditolak), sampai dengan proses
penyidikan, penuntutan atau peradilan di
Indonesia telah selesai dilakukan.
(konstruksi bisa meniru di UU ekstradisi)
5.

6.

Pasal 9
ayat (1)

Pasal 9
ayat (3)

Bunyi Pasal:
Menteri dapat mengajukan permintaan
Bantuan kepada negara asing secara
langsung atau melalui saluran diplomatik.
--Rumusan pasal ini dapat dibuat menjadi lebih
tegas dengan menghapus kata “dapat” dan
mengubahnya menjadi:
Permintaan bantuan kepada negara asing
secara langsung atau melalui saluran
diplomatik atas nama Pemerintah Republik
Indonesia dilakukan oleh Menteri.

D2
D3
Indikator:
Pembagian
Kewenangan
Antarsektor

Bunyi Pasal:
Dalam hal tindak pidana korupsi,
permohonan Bantuan kepada Menteri selain
Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan
oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
-Pada bagian ketentuan umum tidak
disebutkan siapa yang dimaksud dengan
“Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi” – apakah sama dengan Ketua Komisi

V

D2
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
NO.
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
diatur
dalam
Undang-Undang
KPK?
Bandingkan dengan Pasal 1 angka 9 sampai
dengan angka 11 yang memberikan satu
persatu definisi untuk Menteri, Kapolri, dan
Jaksa Agung.
Untuk
menghindari
ketidakjelasan,
sebaiknya Ketua Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juga dicantumkan
pengertiannya pada Pasal 1.
7.

Pasal 19

Bunyi Pasal:
Menteri dapat mengajukan permintaan
Bantuan kepada negara asing untuk
mengeluarkan surat perintah:
a. pemblokiran;
b. penggeledahan;
c. penyitaan; atau
d. lainnya yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan pemeriksaan perkara
tindak pidana di Indonesia.
--UU MLA memberi kewenangan kepada D4
Menteri untuk mengajukan permintaan
bantuan melakukan pemblokiran. Ketentuan
ini berpotensi tumpang tindih dengan
ketentuan dalam peraturan perundangundangan lain mengenai pemblokiran yang
memberikan
batasan-batasan
untuk
dilakukannya pemblokiran. Sebagai contoh
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 mengenai Tindak Pidana Pencucian
Uang mengatur mengenai mekanisme
dilakukannya pemblokiran.

V

Apabila dalam UU MLA batasan-batasan ini
tidak dsebutkan secara spesifik penegak
hukum dalam prakteknya akan mengalami
hambatan ketika terbentur dengan peraturan
perundang-undangan lainnya misalnya dalam
hal tindak pidana pencucian uang
Frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait” pada
poin d seharusnya tidak dibatasi pada
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
NO.
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

ketentuan d saja tetapi untuk baik poin a, b,
dan c. Rumusan pasal perlu direvisi.
8.

Pasal 55

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan
permintaan Bantuan dibebankan kepada
Negara Peminta yang meminta Bantuan,
kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta
dan Negara Diminta.
--Dalam pelaksanaannya ketika saat penegak D5
hukum negara Indonesia melakukakn
penyelidikan, pembiayaan tidak meminta
kepada negara yang meminta MLA tersebut
dan dibebankan pada masing-masing satuan
kerja.

-

-

Selain dari hasil penilaian dimensi dua sampai dengan dimensi lima sebagaimana diuraikan
di atas, terdapat juga beberapa hasil evaluasi UU MLA terhadap United Nation Convention
Against Corruption (UNCAC) sebagai berikut:14
NO.
1.

Review UNCAC

Usulan dan Masukan

Terdapat Aturan yang jelas
bagi penegak hukum yang
memberikan mandat dan
mengatur prosedur pemberian
bantuan MLA yang melibatkan
Badan Hukum (Legal Person).

Pada permintaan MLA yang melibatkan Badan
Hukum tetap dapat dilakukan terhadap dewan
direksi/ pengurus badan hukum tersebut.
Pertimbangan yang dapat diberikan adalah apakah
perlu secara khusus ditegaskan mengenai lingkup
legal person dalam RUU MLA.
Menurut Kementerian Luar Negeri, dalam
prakteknya, informasi-informasi yang selama ini
diberikan pemerintah Indonesia terkait badan hukum
kita berikan tapi tidak dalam konteks tersangkanya
adalah Badan Hukum. Dalam MLA konteksnya kita
memberikan informasi.
Saran yang diberikan adalah perlu mempelajari
beberapa UU MLA negara-negara lain serta Model
MLA UNODC.

14

Disampaikan oleh Perwakilan Ditjen AHU dalam rapat Rapat Pokja Kerjasama Global dan Regional dalam
rangka Penegakan Hukum di BPHN tanggal 2 Juni 2017.
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NO.
2.

Review UNCAC

Usulan dan Masukan

Aturan
yang
mengatur
penyampaian
informasi
kepada Negara peserta UNCAC
lainnya tanpa terlebih dahulu
diminta ketika melibatkan
Negara tersebut

Perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih
lanjut mengenai hal ini karena aturan ini:
1. Obligation-UNCAC;
2. Perlu pertimbangan dengan melihat ketentuanketentuan Negara lain;
Ketentuan UU terkait lainnya (UU Nasional).
Menurut Kementerian Luar Negeri, hal seperti ini
belum pernah ada karena pendekatan UU 1/2006
adalah pasif. Tapi di negara lain juga Indonesia jarang
menerima spontaneous information dalam rangka
MLA, meski di saluran lain (antarkepolisian,
antarkejaksaan, PPATK), hal seperti ini sering terjadi.
Ketika dikerangkakan dalam bentuk MLA seringkali
negara-negara akan mengarahkan juga ke aparat
penegak hukum (antaragency)

3.

Aturan
yang
mengatur
kewenangan penegak hukum
untuk
meniadakan
kerahasiaan perbankan ketika
dimintakan dalam permintaan
MLA

Berdasarkan UU Nasional saat ini, terkait kerahasiaan
perbankan, ketika dimintakan informasi rekening
bank berdasarkan permintaan MLA dapat diberikan
dengan pengecualian terhadap tindak pidana
terorisme, narkotika, dan money laundering.
Informasi dapat diberikan tanpa melewati prosedur
ijin Kepolisian Negara RI yang dilanjutkan dengan ijin
dari Bank Indonesia.
Terhadap usulan ini, saat ini sedang dalam proses
dengan OJK. Ada dua usulan: revisi UU Perbankan
atau pemberian kewenangan penyidikan terbatas
hanya untuk memenuhi permintaan MLA.
*Tidak ada limit dalam UU MLA mengenai batas
kerugian yang dapat dimintakan MLA

4.

5.

Penilaian efektifitas central
authority apabila berada di
bawah competent authorities
selain Menkumham, misalnya
di bawah wewenang KPK
(khusus pada kasus-kasus
pengembalian aset/ asset
recovery)

Menyatakan secara khusus
mengenai batasan waktu
keputusan ditindaklanjuti atau

Pasal ini sudah disetujui untuk tidak diterima oleh
interdep.
Catatan:
Review UNCAC terkait central authority ini telah
disepakati sebelumnya bahwa sampai saat ini KPK
tidak akan menjadi CA khusus pada kasus-kasus
pengembalian aset/ asset recovery).
Sebisa mungkin diusahakan hanya ada satu central
authority untuk penanganan MLA di Indonesia.
Mengenai batasan waktu keputusan ditindaklanjuti
atau tidaknya sebuah permintaan MLA sebaiknya
tidak perlu dicantumkan dalam RUU MLA, karena
akan menjadi beban. Sebaiknya batasan waktu ini
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NO.

Review UNCAC

Usulan dan Masukan

tidaknya sebuah permintaan
MLA

diatur dalam peraturan pelaksana/ SOP MLA yang
sifatnya lebih teknis.
Saran:
Perlu mempertimbangkan Model Law UNODC dan
praktek Negara-negara

6.

Aturan tentang penyerahan
informasi
publik
kepada
Negara peminta diatur dalam
UU MLA

Pengaturan mengenai hal ini tidak dapat langsung
dimasukkan ke dalam RUU MLA tetapi harus
dipastikan terlebih dahulu mengenai kategori
informasi publik yang dimaksud dihubungkan dengan
hukum nasional. Mengenai penyerahan informasi
dari Negara Peminta kepada Negara Diminta, dapat
terdapat beberapa perbedaan termasuk mengenai
prosedur legalisasi dan otentikasi informasi/
dokumen yang dimintakan. Hal tersebut terkait
dengan kepentingan untuk menggunakan informasi/
dokumen yang dimintakan tersebut untuk
kepentingan Peradilan.
Saran:
Perlu dilakukan pertimbangan terhadap hal ini
dengan melihat Model Law UNODC serta bagaimana
pengaturan Negara pihak lainnya mengenai hal ini.

7.

Aturan mengenai penyerahan Masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan
informasi dan dokumen yang competent authorities.
bukan merupakan informasi
publik kepada Negara peminta Saran:
dalam UU MLA
Perlu dilakukan pertimbangan terhadap hal ini
dengan melihat Model Law UNODC serta bagaimana
pengaturan Negara pihak lainnya mengenai hal ini.
Dapat dipertimbangkan masukan dari KPK,
mengenai cara kerja KPK dalam mengelola dokumen
serta informasi rahasia.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa pada tataran normatif, persoalan yang
ditemukan dalam UU MLA adalah terkait dengan penggunaan istilah-istilah yang perlu
dibuat lebih jelas dan lebih harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain
(misalnya KUHAP, Undang-Undang, dsb.). Pada tataran implementasi, tantangan terbesar
tentu nampak pada koordinasi antarlembaga: Kementerian Hukum dan HAM sebagai
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central authority, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Jangka waktu (time frame) pemberian
bantuan timbal balik dalam masalah pidana perlu ditetapkan dan demikian juga petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Persoalan lain yang juga biasa dihadapi
adalah adanya pemisahan sistem penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di Indonesia
sedangkan permintaan bantuan dari negara (asing) peminta terkadang memandang
semuanya sebagai satu kesatuan.15

E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian uang
Sebelum diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), penanganan
tindak pidana pencucian uang di diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bagian penjelasan UU TPPU, dikatakan
bahwa penggantian undang-undang dilakukan karena peraturan perundang-undangan
yang ada masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya
celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran
beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis
laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana UndangUndang ini. Selain itu perubahan undang-undang juga dilakukan untuk menyesuaikan
dengan standar internasional.
Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini
sebagaimana diuraikan pada penjelasan undang-undang, antara lain:
2. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
3. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
4. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
5. Pengukuhanpenerapanprinsipmengenalipenggunajasa;
6. Perluasan Pihak Pelapor;
7. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa
15

Dr. Mudzakkir, Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana, (Jakarta: tidak dipublikasikan), 2012.
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lainnya;
8. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
9. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
10. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap
pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar
daerah pabean;
11. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik
dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
12. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan
PPATK;
13. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
14. Penambahan

kewenangan

PPATK,

termasuk

kewenangan

untuk

menghentikan sementara Transaksi;
15. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang;
dan
16. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak
pidana.
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan materi
muatan terhadap materi Undang-Undang TPPU sebagaimana tersebut di atas adalah
sebagai berikut:

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
NO.

1.

INDIKATOR

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat

ANALISIS

Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 ayat
(1) UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
absolut Pemerintah Pusat meliputi 6 (enam)
urusan pemerinthan yaitu: a. politik luar negeri;
b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e.
moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

v

Pengaturan perkara tindak pidana pencucian
uang termasuk ke dalam kategori yustisi
sehingga merupakan kewenangan absolut
pemerintah pusat (Pasal 10 ayat (1) huruf d UU
23 tahun 2014) sehingga sudah tepat bahwa
pengaturan mengenai tindak pidana pencucian
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HASIL ANALISIS DIMENSI 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
NO.

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

uang dilakukan dengan menggunakan undangundang.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk undang-undang.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa UU TPPU telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis,
hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi mengenai tindak
pidana pencucian uang sudah tepat diatur dalam bentuk undang-undang. Berikutnya di
bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap
UU TPPU:

NO.

1.

PASAL

Pasal 12
ayat (1)

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

Bunyi Pasal:
Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai
Pihak Pelapor dilarang memberitahukan
kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik
secara langsung maupun tidak langsung,
dengan cara apa pun mengenai Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang
sedang disusun atau telah disampaikan
kepada PPATK.
--Dalam pasal ini, terdapat rumusan yang
D2
tidak jelas sebagai berikut:
1. Frasa “Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (LTKM) yang sedang
disusun” apakah mencakup informasi
transaksi keuangan dalam proses Customer
Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due
Diligence (EDD)?
2. Frasa “pihak lain” apakah mencakup jasa
pihak ketiga (outsourcing services yang
masih
banyak
digunakan
kantor
Pusat/Regionaln Bank Asing untuk
melakukan CDD dan EDD?

REKOMENDASI
UBAH
V

CABUT

Jika
dibaca
secara
letterlijk
akan
mengakibatkan
hambatan
dalam
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NO.

PASAL

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU/PPT) khususnya untuk Bank Asing.
Ketentuan ini perlu diperbaiki agar menjadi
lebih jelas dan tidak menimbulkan beban
biaya berlebihan kepada stakeholder.
2.

Pasal 30

D3

Bunyi Pasal:
(1) Pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan
oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan
Pengatur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dibentuk, pengenaan
sanksi administratif terhadap Pihak
Pelapor dilakukan oleh PPATK.
(3) .....
(4) Penerimaan hasil denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

V

--1 Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) langsung
diatur dalam Undang-Undang sedangkan
untuk substansi yang sama diserahkan
sepenuhnya kepada Lembaga Pengawas
dan Pengatur (LPP)
2 Ketentuan sanksi berpotensi diskriminatif D4
karena masing-masing tunduk pada
ketentuan yang dibuat oleh LPP.
3 Sanksi denda yang tunduk pada Peraturan
Kepala PPATK dinyatakan sebagai PNBP
sedangkan sanski denda yang tunduk
pada peraturan BI dan OJK tidak masuk ke
dalam PNBP.
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NO.

PASAL

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

4 Sanksi denda sampai dengan saat ini
belum dapat efektif dilaksanakan
menunggu kesesuaian pandangan di
antara LPP dan PPATK.
3.

Pasal 31

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D5

Bunyi Pasal:
(1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban
pelaporan
bagi
Pihak
Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) dilakukan oleh Lembaga
Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
(2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas
kewajiban
pelaporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
atau belum terdapat Lembaga Pengawas
dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan
atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh
PPATK.
(3) Hasil
pelaksanaan
Pengawasan
Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga
Pengawas dan Pengatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPATK.
(4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan
Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga
Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK
sesuai dengan kewenangannya.
--1 Penggunaan frasa “dan/atau” pada pasal
31 ayat (1) menimbulkan perbedaan
pandangan tentang apakah masih
terdapat
kewenangan
pengawasan
kepatuhan oleh PPATK terhadap Pihak
pelapor yang sudah ada LPPnya.
2 Terdapat potensi konflik antara PPATK D4
dan LPP dalam implementasinya.
3 Terdapat potensi disharmoni pada
peraturan pelaksanaan oleh PPATK dan
LPP.
4 Disharmoni
peraturan
pelaksanaan D5
undang-undang dapat mengakibatkan
tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan
undang-undang.
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NO.

4.

PASAL

Pasal 65
dan
Pasal 67

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

Bunyi Pasal:
Pasal 65
(1) PPATK dapat meminta penyedia jasa
keuangan untuk menghentikan sementara
seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan
memenuhi permintaan PPATK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan
penghentian sementara dicatat dalam berita
acara penghentian sementara Transaksi.

REKOMENDASI
UBAH
V

CABUT

Pasal 67
(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak
ketiga yang mengajukan keberatan dalam
waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal
penghentian sementara Transaksi, PPATK
menyerahkan penanganan Harta Kekayaan
yang diketahui atau patut diduga merupakan
hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik
untuk dilakukan penyidikan.
(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku
tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu
30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat
mengajukan permohonan kepada pengadilan
negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan
tersebut sebagai aset negara atau
dikembalikan kepada yang berhak.
(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memutus dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari.
--1 Pengertian aset hanya menyangkut
transaksi keuangan di Penyedia Jasa
Keuangan sehingga jangkauannya sangat
terbatas.
2 Pasal
67
mensyaratkan
adanya
pelaksanaan Pasal 65. Dalam praktek D5
banyak aset yang diduga kuat berasal dari
tindak pidana tetapi tidak dapat diproses
dengan Pasal 67 karena tidak dimulai
dengan pelaksanaan Pasal 65. Akibatnya
status aset menjadi terkatung-katung.
Perlu dikaji lebih jauh opsi untuk
menyelesaikan persoalan ini apakah memang
77

NO.

PASAL

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

perlu dilakukan pada tataran norma ataukah
cukup diperjelas mekanisme pelaksanaan di
lapangan kepada para penegak hukum.
5.

Pasal 77

Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan
pembuktian dalam KUHAP pada umumnya.
6.

Pasal 69

V

Bunyi Pasal:
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang
pengadilan, terdakwa wajib membuktikan
bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana.
--Pada prinsipnya dalam KUHAP, Penuntut
Umum berkewajiban melakukan pembuktian
seluruh unsur yang didakwakan, namun
dalam UU TPPU, rumusan Pasal 69 dan Pasal
77 memberikan kesempatan pada Terdakwa
untuk membuktikan sebaliknya dakwaan
Jaksa (Penuntut Umum), terutama yang
terkait dengan harta hasil kejahatan
(Proceeds of Crimes).

Bunyi Pasal:
Untuk
dapat
dilakukan
penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian
Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya.
--Berkaitan dengan prinsip bahwa tidak
mungkin ada kejahatan pencucian uang
tanpa ada kejahatan awalnya maka ada
masalah yang sangat penting yaitu bahwa
ketentuan Pasal 69 justru bisa diartikan tidak
perlu ada kejahatan utama yang dibuktikan
untuk menuntut.

D4
V

D2

Rumusan Pasal 69 ini juga menunjukkan
pertentangan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1)
yang memuat daftar tindak pidana yang
menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana
pencucian uang.

D4

Di sisi lain, Kejaksaan berpendapat bahwa
TPPU selalu dikaitkan dengan tindak pidana
asalnya namun TPPU adalah Delik Mandiri

D5
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NO.

PASAL

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

(berdiri sendiri) karena unsurnya berbeda
dengan tindak pidana asalnya. TPPU sebagai
Delik Mandiri bukan Delik lanjutan
(Voortgezette-Delicten) karena dalam delik
lanjutan suatu tindak pidana yang sama
berulangkali dilakukan dan merupakan atau
dapat dianggap kelanjutan dari tindakan
semula. Misalnya pemegang kas yang tiap
hari menggelapkan uang kantor sedikit demi
sedikit.
Dalam Pasal 69 UU TPPU telah diatur suatu
prinsip yang menjawab keragu-raguan yang
ada dalam UU TPPU sebelumnya, Sehingga
perdebatan yang terjadi mengenai apakah
harus dibuktikan terlebih dahulu tindak
pidana asalnya atau tidak, sudah tidak
menjadi relevan lagi. Akan tetapi dlm
menangani kasus TPPU, harus ditelusuri uang
tersebut berasal dari tindak pidana atau
kejahatan apa (Follow the Money).
Dalam prakteknya, telah terdapat beberapa
putusan
Mahkamah
Konstitusi
dan
Mahkamah Agung yang memperkuat
penerapan Pasal 69, namun rumusan pasal ini
perlu diperbaiki untuk memberi kepastian
hukum yang lebih baik.
Rekomendasi perubahan pasal:
Rumusan pasal diubah menjadi: “Untuk
dimulainya penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana
pencucian uang tidak harus dimulai dengan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
pengadilan atas tindak pidana asal.”
7.

Pasal 67

Bunyi Pasal:
Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak
ketiga yang mengajukan keberatan dalam
waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal
penghentian sementara transaksi, PPATK
menyerahkan penanganan kekayaan yang
diketahui atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana tersebut kepada penyidik
untuk dilakukan penyidikan
---

V
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NO.

8.

PASAL

Pasal 74

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

Berkenaan dengan “Penanganan Harta
Kekayaan yang diketahui atau patut diduga
hasil tindak pidana”, diterbitkan Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang dibentuk untuk
mengisi kekosongan “hukum acara”
pelaksanaan Pasal 67 UU TPPU dengan
memberikan kewenangan kepada penyidik
TPPU untuk mengajukan permohonan
kepada
Pengadilan
Negeri
untuk
memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan hasil tindak
pidana menjadi aset negara atau
dikembalikan kepada yang berhak.

D3
Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan dan
penegakan
hukum

Permasalahannya adalah penyidik tidak
mempunyai legal standing untuk membawa
langsung perkara ke depan persidangan
tanpa kuasa Penuntut Umum.
Bunyi Pasal:
Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
sesuai dengan ketentuan hukum acara dan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain menurut UndangUndang ini.
---

D4
D5

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

V

Dalam Pasal 74 telah memperluas lingkup
penyidikan yang pada undang-undang
sebelumnya hanya terbatas pada domain
Polri. Berdasarkan undang-undang yang baru
ini siapapun instansi penyidik tindak pidana
asal berwenang pula menyidik tindak pidana
turutannya. Pasal ini merupakan salah satu
dari beberapa terobosan baru yang dimuat
oleh undang-undang ini. Menurut Kejaksaan,
banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan
adanya pasal ini. Pertama: penanganan
perkara menjadi lebih ekfektif dan efisien,
karena tindak pidana asal (Predicate Crime)
dan tindak pidana turutannya (yaitu
pencucian uang) ditangani secara terintegrasi
ditangan satu instansi penyidik. Bandingkan
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NO.

PASAL

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

dengan sebelumnya dimana kedua tindak
pidana tersebut ditangani oleh dua instansi
yang berbeda dengan sistem birokrasi
penanganan perkara yang berbeda. Sistem
penanganan yang terdahulu jelas tidak
mengacu kepada prinsip peradilan pidana
kita yang seharusnya cepat dan murah
(Speedy and Inexpensive Criminal Justice
System)
Di sisi lain, Pasal 74 menyatakan bahwa D2
penyidikan tindak pidana pencucian uang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
sesuai dengan ketentuan hukum acara dan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain menurut UndangUndang ini.
Sedangkan penjelasan Pasal 74 berbunyi
Yang dimaksud dengan “penyidik tindak
pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang
oleh undang-undang diberi kewenangan
untuk
melakukan
penyidikan,
yaitu
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Penyidik
tindak pidana asal dapat melakukan
penyidikan tindak pidana Pencucian Uang
apabila menemukan bukti permulaan yang
cukup terjadinya tindak pidana Pencucian
Uang saat melakukan penyidikan tindak
pidana asal sesuai kewenangannya.
Penjelasan Pasal 74 mempersempit lingkup D4
penyidik yang diatur dalam batang tubuh D5
sehingga tidak mencerminkan semangat di
dalam Pasal 2 ayat (1). Pertentangan antara
ketentuan Pasal 74 dengan penjelasannya ini
juga
menimbulkan
keraguan
untuk
menerapkan UU TPPU di lingkungan TNI.
Sekalipun dalam praktek UU ini telah
diterapkan di lingkungan TNI, namun secara
yuridis masih belum memberikan kepuasan
atas penafsirannya.
81

NO.

9.

PASAL

Pasal 79

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

Bunyi Pasal:
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara
sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan
tanpa alasan yang sah, perkara dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
terdakwa.
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang
berikutnya sebelum putusan dijatuhkan,
terdakwa wajib diperiksa dan segala
keterangan saksi dan surat yang dibacakan
dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai
diucapkan dalam sidang yang sekarang.
(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran
terdakwa diumumkan oleh penuntut umum
pada papan pengumuman pengadilan, kantor
pemerintah daerah, atau diberitahukan
kepada kuasanya.
(4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia
sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat
bukti yang cukup kuat bahwa yang
bersangkutan telah melakukan tindak pidana
Pencucian Uang, hakim atas tuntutan
penuntut umum memutuskan perampasan
Harta Kekayaan yang telah disita.
(5) Penetapan perampasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat
dimohonkan upaya hukum.
(6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat
mengajukan keberatan kepada pengadilan
yang
telah
menjatuhkan
penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
--Pengadilan in absentia pada prinsipnya telah D4
diatur dalam Pasal 196 ayat (1) Jo Pasal 214
ayat (1) KUHAP, artinya KUHAP sendiri telah
menyediakan sarana untuk diberlakukannya
pemeriksaan secara in absentia. Hanya saja
memang di dalam praktek ini yang terjadi
penyimpangan, bahwa dengan tidak hadirnya
terdakwa atau kuasa hukumnya dijadikan
alasan untuk menunda pemeriksaan.

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

V
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PASAL

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

Pembatasan jangka waktu hanya terdapat
dalam Pasal 76 UU TPPU, akan tetapi dalam
Pasal 79 tidak dirumuskan adanya batas
waktu pemeriksaan, sehingga idealnya
adalah pemeriksaan secara in absentia hanya
dilakukan apabila terdakwa tidak ditemukan
dalam jangka waktu tertentu.

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D3
Indikator:
Memberikan
pedoman
hubungan
tata kerja

Rekomendasi:
Perlu dibuat jangka waktu untuk pemeriksaan
in absentia
10.

Pasal 95

Bunyi Pasal:
Tindak Pidana Pencucian Uang yang
dilakukan sebelum berlakunya UndangUndang ini, diperiksa dan diputus dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang.
--Berdasarkan Pasal 95 UU TPPU dinyatakan
“TPPU yang dilakukan sebelum berlakunya
UU ini diperiksa dan diputus dengan UU No.
15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana
diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003
tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun
2002 tentang TPPU.

V

D3
Indikator:
Jaminan
terhadap
perlindungan
masyarakat

Bagaimana apabila perbuatan pencucian
uang dilakukan sebelum berlakunya UU TPPU
yang lama, misalnya tahun 2000 sampai
dengan 2011. Apabila digunakan UU TPPU
apakah tidak melanggar asas legalitas? Atau
apakah
dapat
menggunakan
Asas
Retroactive?
Berdasarkan Pasal 95 UU TPPU dinyatakan
“TPPU yang dilakukan sebelum berlakunya
UU ini diperiksa dan diputus dengan UU No.
15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana
diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003
tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun
2002 tentang TPPU, selanjutnya bagaimana
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NO.

PASAL

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU
DIMENSI
ANALISIS
DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

apabila perbuatan pencucian uang dilakukan
sebelum berlakunya UU TPPU yang lama,
misalnya tahun 2000 sampai dengan 2011.
Apabila digunakan UU TPPU apakah tidak
melanggar asas legalitas? Atau apakah dapat
menggunakan Asas Retroactive?Menurut
pendapat Jan Remmelink terkait Delik Selesai
dan Delik Berlanjut, Delik yang selesai adalah
tiada lebih dari suatu perbuatan yang
mencakup melakukan atau melalaikan (suatu
kewajiban hukum) atau menimbulkan akibat
tertentu, misalnya mengambil (dalam
pencurian), menghasut, membunuh, dan
membakar.
Sebaliknya dalam Delik Berkelanjutan/
berkesinambungan (Voortdurende Delicten)
terdapat perbuatan yang menciptakan atau
menimbulkan suatu keadaan yang dilarang
secara
berkelanjutan.
Merampas
kemerdekaan seseorang adalah satu
perbuatan secara melawan hukum yang
selesai
(delik
selesai),
namun
mempertahankan keadaan terampasnya
kemerdekaan seseorang merupakan Delik
Berlanjut (Pasal 328 KUHP). Memiliki atau
menyimpan bahan-bahan dan perlatan yang
digunakan untuk melakukan pemalsuan
(Pasal 264 KUHP).
Perbuatan Pencucian Uang adalah suatu
perbuatan yang dilarang UU (delik formil)
misalnya: seseorang menempatkan harta
kekayaan hasil kejahatan dalam Bank pada
tahun 2000 maka sejak menempatkan uang
tersebut ke dalam bank, Delik Pencucian
Uang telah selesai dilakukan (voltooid met het
intreden van het gevolg) namun dengan
mempertahankan
penempatan
uang
tersebut di bank hingga tahun 2011 maka
menimbulkan suatu keadaan yang dilarang
itu berkelanjutan, oleh karena itu TPPU
disebut Delik Berkelanjutan (voortdurende
delicten).
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Selain yang dikemukakan dalam tabel, hasil analisis dan evaluasi juga menemukan
beberapa isu yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
1. Efektivitas Implementasi Ketentuan mengenai Perampasan Harta Kekayaan
Pasal 9, Pasal 79 ayat (4), dan Pasal 79 ayat (5) UU TPPU telah mengatur
mengenai perampasan harta kekayaan. Namun pada tahap pelaksanaannya,
menurut Yenti Garnasih masih terdapat kendala-kendala untuk melakukan
pelacakan serta perampasan harta kekayaan, terutama yang terkait dengan
harta kekayaan di luar negeri sebagai berikut:16
a. Indonesia belum mempunyai UU Asset Recovery, yang sebenarnya
RUU-nya sudah ada sejak tahun 2008.
b. Putusan pengadilan Indonesia tidak secara detail menyebutkan
mengenai aset yang ada di luar negeri terkait kejahatan yang diputus
di PN.
c. Tim pemburu aset perlu dilatih agar dalam pelaksanaan penyidikan
dan penuntutan terkait aset di luar negri lebih baik dan otoritas
tunggal MLA dari Kemenkumham agar bisa berkolaborasi nyata
dengan Stakeholder (Jaksa dan Penyidik),
d. Central Authority MLA yang ada di Menkumham, di mana
Menkumham bukan eksekutor bukan juga penegak hukum sehingga
terkadang menghambat keputusan untuk meminta bantuan terkait
permintaan informasi rekening seseorang di luar negeri yang terlibat
dalam kejahatan asalnya dan TPPU, keberadaan pelaku di luar negeri
dan permohonan perampasan asset di luar negeri.

2. Kekuatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK Sebagai Alat Bukti
Merujuk pada Pasal 184 KUHAP, dalam prakteknya LHA dari PPATK
digolongkan sebagai “petunjuk” yang kemudian kerap dinyatakan bukan alat
bukti (padahal dalam Pasal 184 petunjuk merupakan salah satu alat bukti).
Padahal, LHA sering kali merupakan hasil analisis atas transaksi yang terindikasi
adanya tindak pidana. Pasal 73 UU TPPU kemudian memperluas alat bukti yang
16

Disampaikan oleh Yenti Garnasih sebagai narasumber Rapat Pokja Kerjasama Global dan Regional dalam
rangka Penegakan Hukum yang dilaksanakan di BPHN pada hari Selasa, 31 Oktober 2017.
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terdapat dalam KUHAP yakni pada Pasal 73 huruf b dinyatakan bahwa alat
bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan
Dokumen. Pasal 73 huruf b mengakomodasi alat bukti elektronik namun dapat
juga ditafsirkan bahwa LHA yang disimpan secara elektronik dapat diartikan
sebagai alat bukti jika merujuk pada Pasal 73 huruf b.
Meski demikian, dalam prakteknya, LHA masih dianggap sebagai
“petunjuk” di mana penyidik kemudian perlu mendalami LHA tersebut
sebelum dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan.17 Praktek ini menimbulkan
keluhan di mana PPATK menjadi hanya sekadar pelaksana tugas administratif
atau timbul usulan untuk menaikkan status PPATK menjadi penyidik. Jika LHA
dapat secara tegas digunakan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak hanya akan
menguatkan peran PPATK tetapi juga mendukung rezim anti pencucian uang
di Indonesia dan dapat membuat proses penegakan hukum menjadi lebih
efisien.
Hasil analisis dan evaluasi terhadap UU TPPU menunjukkan bahwa presentasi persoalan
terbesar yang ditemukan adalah potensi tumpang tindih ketentuan (baik antarketentuan
dalam undang-undang maupun dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan lain) sebagaimana ditemukan pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 67, Pasal 74, Pasal
77, dan Pasal 79. Selain itu terdapat juga beberapa rumusan pasal yang belum jelas (Pasal
12 ayat (1), Pasal 69, Pasal 74), dan persoalan implementasi ketentuan penegakan hukum
seperti perampasan aset, kewenangan penyidikan yang tidak dimiliki oleh seluruh
lembaga penegak hukum, LHA PPATK sebagai alat bukti, dan pengadilan in absentia yang
terdeteksi dalam kegiatan analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja.
F.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar
Daerah Pabean Indonesia

17

Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada), 2016, Hlm. 67-68.
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Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar
Daerah Pabean Indonesia (PP 99 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan mengenai pengawasan dan pelaporan
Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain termasuk pengenaan
sanksi administratif, dilakukan untuk memenuhi standar internasional terbaru atau 40
Recommendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF). Berikut ini adalah hasil analisis dimensi 1 dari PP Pembawaan
Instrumen Pembayaran:

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016
NO.

1.

INDIKATOR

Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan
secara tegas)

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat V
ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai
dan/atau
instrumen
pembayaran
lain,
pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran
ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.”
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa PP Pembawaan Instrumen Pembayaran telah
memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundangundangan. Sebagai materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang,
pengaturan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain (Bab
II PP 99 Tahun 2016), pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara (Bab
III PP 99 Tahun 2016) sudah tepat dilakukan dengan peraturan pemerintah. Berikutnya di
bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap
Perpres Komite TPPU:
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016
NO.

1.

PASAL

Pasal 7
ayat (3)

ANALISIS

Bunyi Pasal:
Indikator Pembawaan Uang Tunai dan /
atau Instrumen Pembayaran Lain yang
mencurigakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagai berikut:
a. besarnya jumlah uang tunai dan/ atau
nilai Instrumen Pembayaran Lain yang
dibawa;
b. dilakukan secara berulang dalam periode
tertentu;
c. informasi dari PPATK dan/atau penegak
hukum mengenai adanya Pembawaaan
Uang
Tunai
dan/atau
Instrumen
Pembayaran Lain yang diduga terkait
dengan tindak pidana;
d. profil dan perilaku pembawa;
e. uang tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain yang dibawa tidak
diberitahukan atau disembunyikan; dan/
atau
f. indikator lainnya.
--Frasa “indikator lainnya” mengandung
ketidakjelasan rumusan. Penentuan suatu
instrumen
pembayaran
sebagai
“mencurigakan” mengandung konsekuensi
dilakukannya pemeriksaan lanjutan yang
diatur dalam Pasal 7 dan berarti adanya
beban yang timbul baik bagi masyarakat
pembawa instrumen pembayaran maupun
aparat
penegak
hukum.
Untuk
mewujudkan suatu prosedur pemeriksaan
yang efisien maka perlu ada indikator yang
jelas sebelum aparat penegak hukum
melakukan pemeriksaan lanjutan.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH
V

CABUT

D2

Dengan adanya frasa “indikator lainnya”,
maka timbul ruang diskresi yang terlalu luas
yang berpotensi merugikan tak hanya
masyarakat pembawa instrumen tetapi
juga penegak hukum.
Sebaiknya frasa “indikator lainnya”
dihapuskan
dengan
melakukan
penyempurnaan daftar indikator yang
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3), dengan
merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan
terkait (lihat ketentuan Pasal 7 ayat (4)).

2.

3.

Pasal 7
ayat (4)

Pasal 18
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator
Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen
Pembayaran
Lain
yang
mencurigakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.
-Ketentuan menimbulkan potensi terjadinya
tumpang tindih dengan ketentuan pasal 7
ayat (3). Sebaiknya pengaturan indikator
disatukan dalam satu aturan saja sehingga
ada panduan yang jelas bagi semua pihak
terkait.
Bunyi Pasal:
Setiap orang yang tidak memenuhi
ketentuan pembawaan uang tunai rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dikenai sanksi administratif sesuai
Peraturan Bank Indonesia
--Mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan,

V

D4

V

D2

Pada poin ke-64 dinyatakan bahwa:
“Substansi yang berupa sanksi administratif
atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma tersebut dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang
memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan”
Pengaturan pada Pasal 18 ayat (1) , di mana
justru pasal tersebut merujuk pada
ketentuan sanksi perdata dan sanksi
administratif
peraturan
perundangundangan lain dapat menimbulkan
kebingungan. Ini juga dapat menimbulkan
kesulitan pagi penegak hukum karena
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

harus terlebih dahulu mencari peraturan
Bank Indonesia mana yang dimaksud.
Dilihat dari dimensi-3, ketentuan ini belum
memenuhi indikator kejelasan sanksi
terhadap pelanggaran.

D3
Indikator:
Kejelasan
sanksi
terhadap
pelanggaran
D4

Perlu dikaji lebih jauh, apabila ternyata
terhadap perbuatan dimaksud pasal ini
telah diatur dalam peraturan perundangundangan lain, maka apakah masih perlu
diatur dalam PP ini?

Hasil analisis dan evaluasi dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 PP 99 Tahun 2016
menunjukkan bahwa tidak terlalu banyak persoalan dalam ketentuan PP 99 Tahun 2016
ini. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa PP 99 Tahun 2016 memuat beberapa
pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada peraturan-peraturan lembaga lain dan juga
ketentuan yang merujuk pada pengaturan yang diatur oleh peraturan lainnya sebagai
berikut:

No.
1.

Pasal
Pasal 3
ayat (3)

2.

Pasal 7
ayat (4)

3.

Pasal 12
ayat (2)

4.

Pasal 19
ayat (3)

Materi yang didelegasikan
Bentuk dan isi Pemberitahuan Pabean dan formulir
Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (1)
Indikator Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen
Pembayaran ain yang mencurigakan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (3)
*catatan: pasal in diusulkan untuk dicabut (lihat tabel
hasil analisis dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 PP 99
Tahun 2016)
Tata cara pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain dan pelaporan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal
12 ayat (1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran
ke kas negara

Bentuk peraturan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Peraturan
Menteri
Keuangan

Peraturan Kepala
PPATK

Peraturan
Menteri
Keuangan
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No.
1.

Pasal
Pasal 18
ayat (1)

2.

Pasal 18
ayat (3)

Materi yang dirujuk
Sanksi administratif terhadap setiap orang yang tidak
memenuhi ketentuan pembawaan uang tunai rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
*terdapat catatan terhadap pasal ini (lihat tabel hasil
analisis dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 PP 99
Tahun 2016)
Mekanisme pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bentuk peraturan
Peraturan Bank
Indonesia

Peraturan Bank
Indonesia
mengenai
Persyaratan dan
Tata Cara
Membawa Uang
Rupiah Keluar
atau Masuk
Wilayah Pabean
Republik
Indonesia.

Beberapa materi yang didelegasikan sebetulnya dapat saja dimuat di dalam Peraturan
Pemerintah untuk mencegah terjadinya disharmoni pengaturan sekaligus memudahkan
penegakan hukum dari ketentuan terkait seperti: indikator pembawaan uang tunai
dan/atau instrumen pembayaran lain dan tata cara penyetoran ke kas negara. Demikian
juga materi seperti mekanisme pengenaan sanksi administratif sebaiknya diintegrasikan ke
dalam ketentuan di dalam peraturan pemerintah ini. Penilaian ini terbuka untuk dievaluasi
lebih jauh dengan melihat efektivitas implementasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga
terkait sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan
Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data
dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah
satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:
1. Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
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2. Tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau
lembaga swasta ke PPATK;dan
3. Perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga
swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data
dan informasi ke PPATK.
Berikut ini adalah hasil analisis dimensi 1 dari PP Nomor 2 Tahun 2016:

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016
NO.

1.

INDIKATOR

Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan
secara tegas)

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

ANALISIS

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat V
Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
yang memerintahkan secara tegas untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara
penyampaian data dan informasi oleh instansi
pemerintah dan/atau lembaga swasta.
Dengan demikian materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah

Hasil penilaian menunjukkan bahwa PP Nomor 2 Tahun 2016 telah memenuhi dimensi
kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai
materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, pengaturan mengenai
tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga
swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah tepat
dilakukan dengan peraturan pemerintah. Berikut ini merupakan hasil analisis dimensi 2
sampai dengan dimensi 5 PP Nomor 2 Tahun 2016.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016
NO.

1.

PASAL

Pasal 2
ayat (2)

ANALISIS

Bunyi Pasal:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang
meminta dan mendapatkan data dan

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

V
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informasi dari Instansi Pemerintah dan/ atau
lembaga swasta yang memiliki kewenangan:
a. mengelola data dan informasi; dan / atau
b. menerima laporan dari profesi tertentu.
--Frasa “profesi tertentu” tidak jelas karena
tidak disebutkan jenis profesi tertentu yang
dimaksud apa saja atau yang seperti apa.

D2

Hasil analisis dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 terhadap PP Nomor 2 Tahun 2016
menunjukkan tidak ditemukan persoalan yang terlalu berarti dalam PP ini. Satu-satunya
temuan hanyalah mengenai frasa “Profesi tertentu” pada Pasal 2 ayat (2) yang berpotensi
menimbulkan multitafsir dan keambiguan dan karenanya perlu diubah untuk lebih
memberi kepastian hukum.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 Tahun 2015) merupakan
salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:
1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal
ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan
lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor; dan
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan
publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.
Berikut ini hasil analisis dimensi 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015:

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015
NO.

1.

INDIKATOR

ANALISIS

Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat
Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

V
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HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015
NO.

INDIKATOR

ANALISIS

(diperintahkan
secara tegas)

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

yang memerintahkan secara tegas untuk
mengatur lebih lanjut mengenai Pihak Pelapor
selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat
(2).
Dengan demikian materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah

Hasil penilaian menunjukkan bahwa PP Nomor 43 Tahun 2015 telah memenuhi dimensi
kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai
materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, pengaturan mengenai
pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah
tepat dilakukan dengan peraturan pemerintah. Pada analisis dimensi 2 sampai dengan
dimensi 5 terhadap PP Nomor 43 Tahun 2015 tidak ditemukan persoalan.

I. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Komite TPPU)
merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan
Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tetap dianalisis
dan dievaluasi dengan tetap memerhatikan keterkaitannya dengan perubahan yang
dilakukan kemudian. Berikut ini adalah hasil analisis dimensi 1 dari Perpres Komite TPPU:
HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE TPPU
NO.

1.

INDIKATOR

Melaksanakan
lebih lanjut
perintah
Undang-Undang

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

Materi yang diatur dalam Peraturan Presiden ini V
merupakan amanat langsung dari Pasal 92 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
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HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE TPPU
NO.

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

ANALISIS

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:
Pasal 92
(1)
Untuk
meningkatkan
koordinasi
antarlembaga terkait dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang,
dibentuk
Komite
Koordinasi
Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.
(2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang diatur dengan Peraturan
Presiden.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk Peraturan Presiden

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Perpres Komite TPPU telah memenuhi dimensi
kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai
materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, pengaturan mengenai
Komite TPPU sudah tepat dilakukan dengan peraturan presiden. Berikutnya di bawah ini
adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap Perpres
Komite TPPU:

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE TPPU
NO.

1.

PASAL

Pasal 5

ANALISIS

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri
dari:
a. Ketua :
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan;

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH
V

CABUT

b. Wakil Ketua :
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c. Sekretaris merangkap Anggota:
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan;
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE TPPU
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

d. Anggota :
1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Jaksa Agung;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
8. Kepala Badan Intelijen Negara;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme;
10.Kepala Badan Narkotika Nasional.
--Sebagai forum koordinasi antarlembaga
terkait
dengan
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian
uang, seharusnya Ketua Otoritas Jasa
Keuangan dimasukkan sebagai salah satu
anggota Komite TPPU untuk meningkatkan
efektivitas koordinasi yang hendak dicapai
dengan pembentukan komite ini.
2.

Pasal 6
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Komite TPPU mengadakan pertemuan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu- waktu jika diperlukan.
--Frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” tidak
diperlukan dalam rumusan norma. Dengan
menggunakan frasa “paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun”, maka pembentuk
Perpres sudah menunjukkan bahwa di luar
satu kali pertemuan tersebut, terbuka
kesempatan untuk dilaksanakan pertemuan
lainnya sesuai dengan kebutuhan Komite
TPPU.

D3
Indikator:
Adanya
sistem kerja
yang
kolaboratif
D5

V

D2

Sebaiknya frasa “sewaktu-waktu jika
diperlukan” dihapus untuk membuat
rumusan pasal semakin jelas.
3.

Pasal 6
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Dalam hal diperlukan, Komite TPPU dapat
mengundang kementerian, lembaga, badan,
asosiasi, penyedia jasa keuangan, penyedia

V
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE TPPU
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

barang dan/atau jasa, ahli, atau pihak lain
yang dipandang perlu.
--Frasa “pihak lain yang dipandang perlu” yang
tertuang dalam pasal 6 ayat (2) ini sebaiknya
rumusan kalimatnya diganti karena tidak jelas
yang dimaksud pihak lain yang dipandang
perlu itu pihak yang mana saja.
4.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana
dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:
a. Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan;

D2

V

b. Wakil Ketua : Deputi V Keamanan Nasional
pada Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan;
c. Anggota:
1. Deputi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
Bidang
Kerjasama
Ekonomi Inter- nasional;
2. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang
Perbankan;
3. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang
Sistem Pembayaran;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan;
6. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga
Keuangan,
Kementerian
Keuangan;
7. Direktur
Jenderal
Multilateral,
Kementerian Luar Negeri;
8. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional, Kementerian Luar Negeri;
9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
10.Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11.Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik, Kementerian Dalam Negeri;
97

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE TPPU
NO.

PASAL

ANALISIS

12.Direktur
Jenderal
Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kementerian Dalam Negeri;
13.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum;
14.Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana
Khusus;
15.Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
16.Deputi Kepala Badan Intelijen Negara
Bidang Kontra Intelijen;
17.Deputi Penindakan dan Pembinaan
Kemampuan
Badan
Nasional
Penanggulangan Terorisme; dan
18.Deputi Pemberantasan Badan Narkotika
Nasional.
--Sebagai forum koordinasi antarlembaga
terkait
dengan
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian
uang, seharusnya perwakilan Otoritas Jasa
Keuangan dimasukkan sebagai salah satu
anggota Tim Pelaksana Komite TPPU untuk
meningkatkan efektivitas koordinasi yang
hendak dicapai dengan pembentukan komite
ini.
5.

Pasal 9

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D3
Indikator:
Adanya
sistem kerja
yang
kolaboratif
D5

Bunyi Pasal:
Tim Pelaksana melakukan pertemuan paling
sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktuwaktu jika diperlukan.
--Frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” tidak D2
diperlukan dalam rumusan norma. Dengan
menggunakan frasa “paling sedikit setiap 6
(enam) bulan”, pembentuk Perpres sudah
menunjukkan bahwa di luar periode 6 bulan
tersebut tersebut, terbuka kesempatan
untuk dilaksanakan pertemuan lainnya sesuai
dengan kebutuhan Tim Pelaksana.

V

Sebaiknya frasa “sewaktu-waktu jika
diperlukan” dihapus untuk membuat
rumusan pasal semakin jelas.
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE TPPU
NO.

6.

PASAL

Pasal 13
ayat (1)

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

Bunyi Pasal:
Ketua Komite TPPU melaporkan hasil
pelaksanaan tugas Komite TPPU kepada
Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.
--Frasa “sewaktu-waktu jika diperlukan” tidak D2
diperlukan dalam rumusan norma. Dengan
menggunakan frasa “paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun”, maka pembentuk
Perpres sudah menunjukkan bahwa di luar
satu kali dalam satu tahun, terbuka
kesempatan untuk Ketua Komite TPPU
melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite
TPPU.

REKOMENDASI
UBAH
V

CABUT

Sebaiknya frasa “sewaktu-waktu jika
diperlukan” dihapus untuk membuat
rumusan pasal semakin jelas.

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa persoalan dalam Perpres Komite
TPPU dapat dibagi ke dalam dua kelompok, pertama adalah masalah kejelasan rumusan
istilah “sewaktu-waktu jika diperlukan” dan kedua adalah mengenai komposisi anggota
Komite TPPU dan anggota Tim Pelaksana Komite TPPU yang belum melibatkan elemen
Otoritas Jasa Keuangan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di
lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam KUHAP (Pasal 19 ayat (1) UU OJK). Pada Pasal 19 ayat (3) UU OJK, dijelaskan lebih
lanjut mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut dalam
Pasal 19 ayat (1) UU OJK untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Tindak
pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan sektor jasa
keuangan sehingga terdapat irisan yang sangat jelas antara tugas dan fungsi OJK dengan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, dimasukkannya elemen OJK ke
dalam keanggotaan Komite TPPU maupun tim pelaksananya sangat diperlukan untuk
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menjamin adanya sistem kerja yang semakin kolaboratif dan integratif. Di sisi lain, belum
dimasukkannya OJK ke dalam susunan keanggotaan Komite TPPU dapat dipahami
mengingat Undang-Undang OJK baru berlaku pada tahun 2011 sementara Perpres Komite
TPPU dibentuk pada tahun 2012. Penting untuk diperhatikan bahwa Perpres ini telah
diubah pada tahun 2016 dan susunan keanggotaan Komite TPPU dan Tim Pelaksananya
merupakan salah satu ketentuan yang diubah dalam Perpres tersebut.

J.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Perubahan Perpres Komite TPPU) mengubah
Perpres Komite TPPU sebelumnya (Perpres Nomor 6 Tahun 2012). Berikut ini adalah hasil
analisis dimensi 1 dari Perpres Perubahan Perpres Komite TPPU:
HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERPRES NO. 117 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG
KOMITE TPPU
REKOMENDASI
NO.
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

1.

Melaksanakan
lebih lanjut
perintah
Undang-Undang

Peraturan Presiden ini melaksanakan lebih lanjut v
ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
yang berbunyi: Pembentukan Komite Koordinasi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan
Peraturan Presiden.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan presiden

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Perpres Perubahan Komite TPPU telah memenuhi
dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
Sebagai materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, dan telah
dibentuk sebelumnya dengan menggunakan instrumen Peraturan Presiden, perubahan
terhadap materi ini sudah tepat diatur dengan menggunakan peraturan presiden. Dalam
penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima Perpres Perubahan Perpres
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Komite TPPU tidak ditemukan persoalan. Sebagai perubahan dari Perpres Komite TPPU,
Perpres ini hanya mengubah Pasal 5 dan Pasal 8 dari Perpres Komite TPPU mengenai
komposisi anggota Komite TPPU dan Tim Pelaksana, yang memang pada hasil analisis dan
evaluasinya menunjukkan adanya persoalan dalam kedua Pasal tersebut. Perubahan yang
dilakukan dalam Perpres Perubahan ini adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PENGATURAN KOMPOSISI KOMITE TPPU DAN TIM PELAKSANA DALAM
PERPRES 6 TAHUN 2012 DAN PERPRES NOMOR 117 TAHUN 2016
Perpres Nomor 6 Tahun 2012
Perpres Nomor 117 Tahun 2016
Substansi
Tentang
Komite
TPPU
Tentang
Perubahan Perpres Komite
Pengaturan
TPPU (*berubah dari pengaturan
sebelumnya)
Ketua :
Ketua:
Menteri Koordinator Bidang
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Politik, Hukum dan Keamanan;
Hukum, dan Keamanan;
Wakil Ketua :
Wakil Ketua:
Menteri Koordinator Bidang
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
Perekonomian;
Sekretaris merangkap Anggota:
Sekretaris:
Kepala Pusat Pelaporan dan
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Analisis Transaksi Keuangan;
Transaksi Keuangan;
Anggota :
Anggota:
1. Gubernur Bank Indonesia;
1.Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Keuangan;
2.Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
3.Menteri Keuangan
Komposisi
4. Menteri Hukum dan Hak
4.Menteri Hukum dan Hak Asasi
Asasi
Manusia;
Manusia;
Komite TPPU
5. Menteri Dalam Negeri;
5.Menteri Perdagangan;*
(Pasal 5)
6. Jaksa Agung;
6.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;*
7. Kepala Kepolisian Negara
7.Gubernur Bank Indonesia;
Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Intelijen
8.Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Negara;
Jasa Keuangan;*
9. Kepala Badan Nasional
9.Jaksa Agung;
Penanggulangan Terorisme;
10.Kepala Badan Narkotika
10.Kepala Kepolisian Negara Republik
Nasional.
Indonesia;
11. Kepala Badan Intelijen Negara;
12.Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme; dan
13.Kepala Badan Narkotika Nasional.”
Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan
Komposisi Tim Ketua : Kepala Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan; Analisis Transaksi Keuangan;

Pelaksana
(Pasal 8)

Wakil Ketua : Deputi V
Keamanan Nasional pada

Wakil Ketua:
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PERBANDINGAN PENGATURAN KOMPOSISI KOMITE TPPU DAN TIM PELAKSANA DALAM
PERPRES 6 TAHUN 2012 DAN PERPRES NOMOR 117 TAHUN 2016
Perpres Nomor 6 Tahun 2012
Perpres Nomor 117 Tahun 2016
Substansi
Tentang
Komite
TPPU
Tentang
Perubahan Perpres Komite
Pengaturan
TPPU (*berubah dari pengaturan
sebelumnya)
Kementerian Koordinator Bidang Deputi Bidang Koordinasi Keamanan
Politik, Hukum dan Keamanan;
dan Ketertiban Masyarakat,
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan;*
Anggota:
Anggota:
1. Deputi Menteri Koordinator
1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum
Bidang Perekonomian Bidang
dan Hak Asasi Manusia,
Kerjasama Ekonomi InterKementerian Koordinator Bidang
nasional;
Politik, Hukum, dan Keamanan;*
2. Deputi Gubernur Bank
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Indonesia Bidang Perbankan;
Sama Ekonomi Internasional,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian*
3. Deputi Gubernur Bank
3. Deputi Gubernur Bank Indonesia
Indonesia Bidang Sistem
Bidang Sistem Pembayaran dan
Pembayaran;
Pengelolaan Uang Rupiah, Bank
Indonesia;
4. Direktur Jenderal Bea dan
4. Kepala Badan Pengawas
Cukai Kementerian
Perdagangan Berjangka Komoditi,
Keuangan;
Kementerian Perdagangan;*
5. Direktur Jenderal Pajak,
5. Deputi Bidang Pembiayaan,
Kementerian Keuangan
Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;*
6. Ketua Badan Pengawas Pasar 6. Deputi Bidang Pengawasan,
Modal dan Lembaga
Kementerian Koperasi, dan Usaha
Keuangan, Kementerian
Kecil dan Menengah;*
Keuangan;
7. Direktur Jenderal
7. Kepala Eksekutif Pengawas
Multilateral, Kementerian
Perbankan, Otoritas Jasa
Luar Negeri;
Keuangan;*
8. Direktur Jenderal Hukum dan 8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Perjanjian Internasional,
Kementerian Keuangan;
Kementerian Luar Negeri;
9. Direktur Jenderal
9. Direktur Jenderal Pajak,
Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Keuangan;
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
10.Direktur Jenderal Imigrasi,
10.Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Hukum dan Hak
Kementerian Keuangan;*
Asasi Manusia;
11.Direktur Jenderal Kesatuan
11.Sekretaris Jenderal, Kementerian
Bangsa dan Politik,
Keuangan;*
Kementerian Dalam Negeri;
12.Direktur Jenderal
12.Direktur Jenderal Kerja Sama
Administrasi Kependudukan
Multilateral, Kementerian Luar
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PERBANDINGAN PENGATURAN KOMPOSISI KOMITE TPPU DAN TIM PELAKSANA DALAM
PERPRES 6 TAHUN 2012 DAN PERPRES NOMOR 117 TAHUN 2016
Perpres Nomor 6 Tahun 2012
Perpres Nomor 117 Tahun 2016
Substansi
Tentang
Komite
TPPU
Tentang
Perubahan Perpres Komite
Pengaturan
TPPU (*berubah dari pengaturan
sebelumnya)
dan Pencatatan Sipil,
Negeri;
Kementerian Dalam Negeri;
13.Jaksa Agung Muda Tindak
13.Direktur Jenderal Hukum dan
Pidana Umum;
Perjanjian Internasional,
Kementerian Luar Negeri;
14.Jaksa Agung Muda Tindak
14.Direktur Jenderal Administrasi
Pidana Khusus;
Hukum Umum, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
15.Kepala Badan Reserse
15.Direktur Jenderal Imigrasi,
Kriminal, Kepolisian Negara
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Republik Indonesia;
Manusia;*
16.Deputi Kepala Badan Intelijen 16.Direktur Jenderal Politik dan
Negara Bidang Kontra
Pemerintahan Umum, Kementerian
Intelijen;
Dalam Negeri;
17.Deputi Penindakan dan
17.Direktur Jenderal Kependudukan
Pembinaan Kemampuan
dan Pencatatan Sipil, Kementerian
Badan Nasional
Dalam Negeri;
Penanggulangan Terorisme;
18.Deputi Pemberantasan Badan 18.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Narkotika Nasional
Umum, Kejaksaan Agung;
19.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus, Kejaksaan Agung;
20.Kepala Badan Reserse Kriminal,
Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
21.Kepala Densus 88 Anti Teror,
Kepolisian Negara Republik
Indonesia; *
22.Deputi III Bidang Kontra Intelijen,
Badan Intelijen Negara;
23. Deputi Penindakan dan Pembinaan
Kemampuan, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;
24. Deputi Bidang Pemberantasan,
Badan Narkotika Nasional.

Tabel perbandingan menunjukkan perubahan komposisi terjadi baik dalam susunan
Komite TPPU maupun Tim Pelaksana Komite TPPU. Secara umum, terdapat penambahan
jumlah anggota pada keduanya dengan melibatkan elemen Kementerian Perdagangan,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Otoritas Jasa Keuangan. Pada
keanggotaan Tim Pelaksana juga terdapat pelibatan lebih banyak elemen Kementerian
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Hukum dan HAM. Perubahan komposisi keanggotaan tim ini menarik untuk ditelaah lebih
jauh apakah telah mampu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi kebijakan antarinstansi
yang terlibat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang.

K. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Penjelasan UU Narkotika menyatakan bahwa perubahan utamanya dilakukan untuk
meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Undangundang ini juga menguatkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (yang
kemudian diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional).
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut:

NO.

1.

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP
UBAH CABUT

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat

Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 ayat v
(1) UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
absolut Pemerintah Pusat meliputi 6 (enam)
urusan pemerinthan yaitu: a. politik luar
negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.
Pengaturan perkara narkotika memiliki
dimensi yustisi dan keamanan sehingga
merupakan kewenangan absolut pemerintah
pusat (Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 23 tahun
2014) sehingga sudah tepat bahwa pengaturan
mengenai narkotika dilakukan dengan
menggunakan undang-undang.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa UU Narkotika telah memenuhi dimensi
kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi
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mengenai Narkotika sudah tepat diatur dalam bentuk undang-undang. Berikutnya di
bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap
UU Narkotika:

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
NO.

1.

PASAL

Pasal 6 ayat
(3)

ANALISIS

Bunyi Pasal:
Penggolongan
Narkotika
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
--Dari segi hirarki peraturan perundangundangan, Peraturan Menteri tidak dapat
mengubah ketentuan lampiran undangundang yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari undang-undang.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

v

D2

Meski demikian, sesuai dengan ketentuan
pasal tersebut, perubahan penggolongan
narkotika telah dilakukan sebanyak 2 (dua)
kali, yakni berdasarkan:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13
Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2
Tahun 2017.
Untuk mengantisipasi lamanya perumusan
perubahan penggolongan narkotika atas
penyalahgunaan beberapa zat baru (new
psychoactive substances/NSP) yang memiliki
potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan yang belum termasuk dalam
golongan narkotika maupun prekursor
narkotika sebagaimana diatur dalam
Lampiran I dan Lampiran II UU Narkotika,
perlu diatur rumusan norma yang mengatur
ketentuan pidana dalam hal penyalahgunaan
atau peredaran gelap zat baru yang
berdasarkan uji laboratorium forensik
memiliki karakteristik yang sama dengan
narkotika dan prekursor narkotika.
Catatan :
Dalam Pasal 6 ayat (3) RUU Perubahan UU
Narkotika,
perubahan
dan/atau
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
NO.

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI

DIMENSI DAN
INDIKATOR

UBAH

D2

v

CABUT

penambahan jenis narkotika ke dalam
penggolongan Narkotika diatur dengan
Peraturan Kepala BNN.
2.

Pasal 49
ayat (3)

Bunyi Pasal:
Penggolongan
Prekursor
Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pertama kali ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
--Dari segi hirarki peraturan perundangundangan, Peraturan Menteri tidak dapat
mengubah ketentuan lampiran undangundang yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari undang-undang.

3.

Pasal 74
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Proses pemeriksaan perkara tindak pidana
Narkotika dan tindak pidana Prekursor
Narkotika pada tingkat banding, tingkat
kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi
pidana mati, serta proses pemberian grasi,
pelaksanaannya harus dipercepat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
--Upaya hukum banding, kasasi, peninjauan
kembali, dan eksekusi pidana mati, serta
proses pemberian grasi harusnya tidak diatur
dalam Bab XII yang mengatur tentang
Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di
Sidang Pengadilan;

V

D2

Dari segi kejelasan rumusan terdapat
kontradiksi dalam frasa ”harus dipercepat
sesuai dengan peraturan perundangundangan
4.

Pasal 75

Bunyi Pasal:
Dalam rangka melakukan penyidikan,
penyidik BNN berwenang:
a. melakukan penyelidikan atas kebenaran
laporan serta keterangan tentang adanya
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. memeriksa orang atau korporasi yang
diduga melakukan penyalahgunaan dan

V
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
c. memanggil orang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi;
d. menyuruh berhenti orang yang diduga
melakukan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
serta memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;
e. memeriksa, menggeledah, dan menyita
barang bukti tindak pidana dalam
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memeriksa surat danlatau dokumen lain
tentang penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. menangkap dan menahan orang yang
diduga melakukan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
h. melakukan interdiksi terhadap peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di
seluruh wilayah juridiksi nasional;
i. melakukan penyadapan yang terkait
dengan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
setelah terdapat bukti awal yang cukup;
j. melakukan teknik penyidikan pembelian
terselubung dan penyerahan di bawah
pengawasan;
k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut,
tes asam dioksiribonukleat (DNA), danlatau
tes bagian tubuh lainnya;
m. mengambil sidik jari dan memotret
tersangka;
n. melakukan pemindaian terhadap orang,
barang, binatang, dan tanaman;
o. membuka dan memeriksa setiap barang
kiriman melalui pos dan alat- alat
perhubungan
lainnya
yang
diduga
mempunyai
hubungan
dengan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
NO.

PASAL

ANALISIS

p.
melakukan
penyegelan
terhadap
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang
disita;
q. melakukan uji laboratorium terhadap
sampel dan barang bukti Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
r. meminta bantuan tenaga ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
tugas penyidikan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika; dan
s. menghentikan penyidikan apabila tidak
cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
---

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D2
D4

Pasal 75 yang mengatur kewenangan BNN,
secara eksplisit menyebutkan “penyidik BNN
berwenang..”
berarti
kewenangankewenangan tersebut khusus untuk penyidik
BNN dan tidak berlaku untuk penyidik Polri
dan PPNS. Namun, dalam penjelasan Pasal 75
huruf i yang mengatur tentang kewenangan
penyadapan disebutkan “penyidik BNN atau
penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia” sehingga ada kontradiksi antara
rumusan Pasal 75 dengan penjelasannya.
5.

Pasal 76

Bunyi Pasal:
(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf
g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak surat
penangkapan diterima penyidik.
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
--Pasal 76 yang mengacu pada Pasal 75 huruf
g, mengatur tentang kewenangan BNN
melakukan penangkapan. Dalam prakteknya,
rumusan ini menimbulkan permasalahan
karena adanya multitafsir, apakah penyidik
Polri dan PPNS juga berwenang melakukan
penangkapan untuk waktu paling lama 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana

v

D4
D5
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

BNN (vide Pasal 81 dan Pasal 82), mengingat
ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur
bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk
paling lama satu hari.
6.

Pasal 77

Bunyi Pasal:
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah
terdapat bukti permulaan yang cukup dan
dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak surat penyadapan diterima penyidik.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis
dari ketua pengadilan.
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali
untukjangka waktu yang sama.
(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
--Ketentuan Pasal 77 yang mengacu pada
ketentuan Pasal 75 huruf i, mengatur tentang
kewenangan BNN melakukan penyadapan
tetapi dalam rumusan pasalnya disebutkan
“Penyidik” sehingga ada multitafsir apakah
juga berlaku untuk penyidik Polri (vide Pasal
81).

v

D2
D5

Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila
pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal
75 diperjelas, atau pasal ini diubah
rumusannya menjadi menyebutkan secara
rinci penyidik yang diberi kewenangan
melakukan penyadapan.
7.

Pasal 78

Bunyi Pasal:
(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik
harus melakukan penyadapan, penyadapan
dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua
pengadilan negeri lebih dahulu.
(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam Penyidik wajib
meminta izin tertulis kepada ketua
pengadilan negeri mengenai penyadapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
---

v
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Ketentuan Pasal 78 yang mengacu pada D2
ketentuan Pasal 75 huruf i, mengatur tentang D5
kewenangan BNN melakukan penyadapan
tetapi dalam rumusan pasalnya disebutkan
“Penyidik” sehingga ada multitafsir apakah
juga berlaku untuk penyidik Polri (vide Pasal
81).
Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila
pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal
75 diperjelas, atau pasal ini diubah
rumusannya menjadi menyebutkan secara
rinci penyidik yang diberi kewenangan
melakukan penyadapan.
8.

Pasal 79

Bunyi Pasal:
Teknik penyidikan pembelian terselubung
dan penyerahan di bawah pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf
j dilakukan oleh Penyidik atas perintah
tertulis dari pimpinan.
--Pasal 79 mengatur tentang under cover buy D2
dan controlled delivery. Persoalan dalam D5
ketentuan ini serupa dengan yang ada pada
Pasal 77 dan Pasal 28 di mana tidak jelas
apakah kata “penyidik” dalam rumusan pasal
termasuk juga penyidik Polri?

v

Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila
pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal
75 diperjelas, atau pasal ini diubah
rumusannya menjadi menyebutkan secara
rinci penyidik yang diberi kewenangan
melakukan penyadapan.
9.

Pasal 82
ayat (2)

Bunyi Pasal:
(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
lingkungan kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang
Narkotika
dan
Prekursor
Narkotika
berwenang:
a. memeriksa kebenaran laporan serta
keterangan tentang adanya dugaan

V
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penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
b. memeriksa orang yang diduga melakukan
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang atau badan hukum sehubungan
dengan penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti
perkara penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
e. menyita bahan bukti atau barang bukti
perkara penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
f. memeriksa surat danlatau dokumen lain
tentang a d a n y a dugaan penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas
penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika; dan
h. menangkap orang yang diduga melakukan
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika.
--Tidak ada penjelasan tentang apa yang
dimaksud dengan “bahan bukti” dan apa
yang membedakannya dengan barang bukti
karena KUHAP juga tidak mengenal
nomenklatur “bahan bukti” sehingga
multitafsir dan perlu diatur dalam
penjelasan.
10.

Pasal 86

Bunyi Pasal:
(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti
selain sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana.
(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik
dengan alat optik atau yang serupa dengan
itu; dan
b. data rekaman atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, danlatau didengar, yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D2

V
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bantuan suatu sarana baik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas
maupun yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. tulisan, suara, dan atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau
perforasi yang memiliki makna dapat
dipahami oleh orang; yang mampu membaca
atau memahaminya.
--Harusnya UU Narkotika menyebutkan secara
tegas dan spesifik “alat bukti elektronik”
sebagai salah satu alat bukti yang digunakan
dalam perkara tindak pidana narkotika di
samping alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
Dengan demikian, rumusan norma dalam
Pasal 86 ayat (1) juga tidak perlu
menyebutkan kata “dapat”.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D4

Ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang mengatur
apa saja yang dikategorikan sebagai alat
bukti elektronik, harusnya diatur dalam
penjelasan karena bukan merupakan norma.
11.

Pasal 88-95

UU Narkotika menggunakan nomenklatur
“barang
sitaan”
sedangkan
KUHAP
menggunakan nomenklatur “benda sitaan”.
Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan
dalam KUHAP (vide Pasal 39 KUHAP) masih
relevan dengan barang sitaan dalam UU
narkotika.

D2
D4

V

12.

Pasal 91
ayat (5)

Bunyi Pasal:
(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
--Untuk pemusnahan barang sitaan yang D2
dilakukan oleh penyidik, tidak tepat apabila
merujuk pada ketentuan Pasal 75 huruf k
karena ketentuan tersebut secara eksplisit
hanya berlaku untuk penyidik BNN.

V

Pasal 75 huruf k:
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Dalam rangka melakukan penyidikan,
penyidik BNN berwenang:
k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
13.

14.

Pasal 99
ayat (1)

Pasal 101
ayat (3)

Bunyi Pasal:
(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain
yang bersangkutan dengan perkara tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang
menyebutkan nama dan alamat pelapor atau
hal yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor.
(2) Sebelum sidang dibuka, hakim
mengingatkan saksi dan orang lain yang
bersangkutan dengan perkara tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk
tidak melakukan perbuatan yang dilarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
--Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain
yang bersangkutan dengan perkara tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang
menyebutkan nama dan alamat pelapor atau
hal yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor.

v

D2

Bunyi Pasal:
Seluruh harta kekayaan atau harta benda
yang merupakan hasil tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
tindak pidana pencucian uang dari tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
dirampas untuk negara dan digunakan untuk
kepentingan:
a.
pelaksanaan
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika; dan
b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
--Terdapat inkonsistensi antara ketentuan
pasal ini dengan penjelasannya di mana

V
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dalam hal penggunaan aset hasil tindak
pidana narkotika dan prekursor narkotika
dan tindak pidana pencucian uang dari tindak
pidana narkotika dan prekusor narkotika
yang dinyatakan dirampas untuk negara,
penjelasan memuat kata “dapat” sedangkan
dalam rumusan normanya tidak ada.
Ketentuan Pasal 101 ayat (3) berlaku untuk
seluruh harta kekayaan atau harta benda
yang merupakan hasil tindak pidana
narkotika dan prekursor narkotika dan tindak
pidana pencucian uang dari tindak pidana
narkotika dan prekusor narkotika sedangkan
menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) PP
Nomor 40 Tahun 2013, hanya terbatas pada
penggunaan uang hasil aset tindak pidana
narkotika sehingga multitafsir.
Ketentuan Pasal 101 ayat (3) tidak mengatur
tentang aset yang dirampas untuk negara
digunakan untuk pembayaran premi namun
dalam penjelasannya dicantumkan dan
diatur juga dalam PP Nomor 40 Tahun 2013.
15.

Pasal 111
dan
Pasal 112

Bunyi Pasal:
Pasal 111
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menanam,
memelihara,
memiliki,
menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku
dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
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tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1l3 (sepertiga).
Pasal 112
(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku
dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1l3 (sepertiga).
--Rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 tIdak
mempertimbangkan unsur Kesengajaan.
Apabila pada seseorang didapati ada D2
narkotika dalam bentuk tanaman maupun
bukan tanaman padanya maka terdapat dua
kemungkinan yakni sebagai pengedar atau
pemakai yang harus direhabilitasi. Namun
dengan rumusan pasal yang demikian, maka
dalam hal ini tidak menjadi penting
pembuktian apakah kepemilikan seseorang
terhadap narkotika adalah untuk dikonsumsi
pribadi ataukah untuk diedarkan (hal itu tidak
perlu dibuktikan). Ini menjadi celah untuk
menghukum seorang pemakai seolah-olah ia
adalah pengedar dan menjadi ruang bagi
oknum penegak hukum menyalahgunakan
pasal ini.
Apabila dikaitkan dengan Pasal 127, yang
merupakan
ketentuan
pidana
bagi
penyalahguna yang memuat ketentuan
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rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti
sebagai korban penyalahguna, persoalan
Pasal 111 dan Pasal 112 menjadi semakin
nyata. Pasal 127 merupakan ketentuan ini
selaras dengan tujuan undang-undang
Narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal
4 untuk menjamin hak rehabilitasi bagi para
penyalahguna.
Dalam prakteknya, terdapat kecenderungan
Jaksa menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112
UU Narkotika bagi pengguna narkotika.
Secara teknis pasal 111 dan Pasal 112 UU
Narkotika
lebih
mudah
dibuktikan
dibandingkan ketentuan pasal 127 UU
Narkotika. Pasal 127 yang mengamanatkan
pembuktian seseorang sebagai pengguna
narkotika dan mempertimbangkan hal-hal
lain diluar sekedar menguasai narkotika
tersebut. Selain itu, ancaman pidana Pasal
111 dan 112 UU Narkotika minimal 4 tahun
dan maksimal 12 tahun, lebih berat dari pasal
127 UU Narkotika yang hanya dikenai pidana
paling lama 4 tahun untuk narkotika golongan
I. Demikian juga Pasal 127 ayat (1) UU
Narkotika jarang disertakan oleh jaksa dalam
hal tersangka adalah pengguna, agar
pemidanaan langsung masuk ke Pasal 111
ayat (1) ataupun Pasal 112 ayat (2) UU
narkotika. Dalam beberapa putusan MA, hal
ini dikritik oleh Hakim.
Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012
misalnya menyebut ketentuan Pasal 112
sebagai pasal keranjang sampah atau pasal D5
karet. Sedangkan dalam Putusan No. 2199
K/Pid.Sus/2012, hakim memperingatkan
pengabaian ketentuan Pasal 127 oleh aparat
penegak hukum dalam dakwaan terhadap
pemakai
atau
pengguna
berpotensi
menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM
serta ketidakadilan bagi Terdakwa.
Penelitian ICJR dan Lembaga Kajian dan
Advokasi Untuk Independensi Peradilan
(LeIP) mengenai implementasi Putusan MA
terhadap penggunan Narkotika selama Tahun
2012: dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat
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(1) UU Narkotika menempati posisi yang
paling banyak digunakan sebagai dasar
penuntutan dengan persentase lebih dari 20
Putusan, disusul Pasal 111 ayat (1) UU
Narkotika, dan berbanding dengan itu pasal
127 UU Narkotika menempati urutan paling
bawah.
Revisi pengaturan pasal 111 dan 112 perlu
dilakukan suntuk mengembalikan ke
pendekatan utama UU narkotika dibentuk
yaitu aspek kesehatan masyarakat dan
memberikan diferensiasi perlakuan yang jelas
terhadap korban penyalahguna dengan
pengedar narkotika untuk mendapatkan hasil
penegakan hukum yang efektif.
16.

Pasal 127

Bunyi Pasal:
Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal
103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan
atau
terbukti
sebagai
korban
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna
tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial.
--Beberapa catatan terhadap ketentuan Pasal
127 yang menyebabkan implementasinya
tidak efektif di antaranya:
• Tidak ada pidana denda;
• Sebagian besar penyalah guna pasti
menguasai narkotika sehingga lebih
sering digunakan Pasal 111 dan Pasal 112.

V

D4
D5
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• Terdakwa didakwa sebagai penyalah guna
tetapi untuk dapat direhabilitasi, harus
dalam kualifikasi sebagai pecandu
narkotika atau korban peyalahgunaan
narkotika,
konsekuensi
yuridisnya
terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan
sebagai penyalah guna, untuk dapat
menuntut pecandu narkotika atau korban
peyalahgunaan narkotika menjalani
rehabilitasi maka Penuntut Umum
terlebih dahulu harus menuntut bebas
penyalah guna;
• Harusnya
untuk
memudahkan
penyusunan
surat
dakwaan
dan
pembuktian maka ketentuan pidana
untuk pecandu narkotika dan korban
peyalahgunaan narkotika diatur secara
tegas dalam ketentuan pidana, yakni
dipisahkan dengan penyalah guna (vide
Pasal 103) karena penyalah guna dengan
pecandu
narkotika
dan
korban
penyalahgunaan narkotika bukan bersifat
subsidiaritas atau gradasi;
• Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3)
harusnya tidak diatur dalam ketentuan D2
pidana.
17.

Pasal 131

Bunyi Pasal:
Setiap orang yang dengan sengaja tidak
melaporkan
adanya
tindak
pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,
Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127
ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129
dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
-Salah satu hak masyarakat yang diatur dan D2
dilindungi secara hukum dalam Pasal 106
huruf a adalah hak untuk memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana Narkotika dan prekursor narkotika.
Sejalan dengan penekanan kata “hak” yang

V
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artinya
bukan
merupakan
suatu
pembebanan kewajiban, Pasal 107 juga
menyatakan, “Masyarakat dapat melaporkan
kepada pejabat yang berwenang atau BNN
jika mengetahui adanya penyalahgunaan
atau peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika” namun
Pasal 131 mengesampingkan hak tersebut
dengan mengkriminalisasi setiap orang yang
dengan sengaja tidak melaporkan adanya
tindak pidana narkotika. Pasal ini merupakan
bentuk kriminalisasi yang berlebihan. Jika
dilihat dari dimensi materi muatan, pasal ini
justru
bertentangan
dengan
asas
pengayoman dengan indikator jaminan
perlindungan
masyarakat.
Alih-alih
melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat
membahayakan masyarakat.
Dalam prakteknya, ketentuan pasal ini juga
sangat sulit diterapkan.
18.

Pasal 128
ayat (1)
dan
Pasal 134

Bunyi Pasal:
Pasal 128
(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang
belum cukup umur, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak
melapor, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah).

D3
Indikator:
Jaminan
Perlindungan
Masyarakat

D5
V

Pasal 134
(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup
umur dan dengan sengaja tidak melaporkan
diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp2.000.000,00
(duajuta rupiah).
(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu
Narkotika tersebut dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
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pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00
(satujuta rupiah).
--Pasal ini merupakan kriminalisasi juga
terhadap pecandu narkotika yang sudah
cukup umur dan dengan sengaja tidak
melaporkan diri serta keluarga dari pecandu
narkotika tersebut yang dengan sengaja
tidak melaporkannya, termasuk orang tua
atau wali dari pecandu narkotika yang belum
cukup umur.
D5
Yang dipidana harusnya perbuatan pecandu
narkotika yang menyalahgunakan narkotika
bukan
perbuatan
tidak
melaporkan
penggunan narkotika karena pada praktek
penegakan hukumnya, penerapan ketentuan
pidana ini tidak efektif dan tidak
implementatif karena hampir tidak pernah
didakwakan secara kumulatif dalam surat
dakwaan.
Namun sekalinya ada contoh kasus di Jakarta
Barat, yakni ketika ketentuan pidana ini
diberlakukan kepada istri dari seorang
pecandu narkotika yang juga menjadi
terdakwa dalam perkara narkotika, alhasil
yang menjadi korban dari rezim penegakan
hukum ini adalah anak-anak mereka.
Jika dilihat dari dimensi materi muatan, pasal
ini justru bertentangan dengan asas
pengayoman dengan indikator jaminan
perlindungan
masyarakat.
Alih-alih
melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat
membahayakan masyarakat.

D3
Indikator:
Jaminan
Perlindungan
Masyarakat

Di samping itu penerapan pasal ini juga
berpotensi menimbulkan ketidakadilan
dalam hal pecandu narkotika diberi
kesempatan untuk rehabilitasi sedangkan
terhadap masyarakat (setiap orang), orang
tua atau wali, dan keluarga pecandu
narkotika sebagai pihak yang tidak terlibat
secara langsung dalam tindak pidana
narkotika
diancam
dengan
pidana
penjara/kurungan dan denda.
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19.

Pasal 130
ayat (1)

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal
117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal
125,
Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh
korporasi, selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
-Penjatuhan pidana denda sebagai pidana D2
pokok terhadap korporasi yang melakukan D4
tindak pidana narkotika tidak bersifat D5
imperatif atau multitafsir karena dalam
rumusan pasalnya menggunakan kata
“dapat”.
Pidana penjara dan denda terhadap
pengurus koperasi harusnya diatur dalam
norma tersendiri.

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

V

Perlu diatur mekanisme perampasan aset
sebagai pidana tambahan
terhadap
korporasi atau dalam hal korporasi tidak
membayar denda (Perma Nomor 13 Tahun
2016).
20.

Pasal 137

Bunyi Pasal:
Setiap orang yang:
a. menempatkan, membayarkan atau
membelanjakan, menitipkan, menukarkan,
menyembunyikan atau
menyamarkan,
menginvestasikan,
menyimpan,
menghibahkan, mewariskan, danl atau
mentransfer uang, harta, dan benda atau
aset baik dalam bentuk benda bergerak
maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud yang berasal dari tindak pidana
Narkotika danlatau tindak pidana Prekursor
Narkotika, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

V
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miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh
miliar
rupiah);
b. menerima penempatan, pembayaran atau
pembelanjaan,
penitipan,
penukaran,
penyembunyian atau penyamaran investasi,
simpanan atau transfer, hibah, waris, harta
atau uang, benda atau aset baik dalam
bentuk benda bergerak maupun tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud
yang diketahuinya berasal dari tindak pidana
Narkotika danlatau tindak pidana Prekursor
Narkotika, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
--Ketentuan tindak pidana pencucian uang D4
dalam UU Narkotika tidak efektif dan D5
tumpang tindih dengan UU Nomor 8 Tahun
2010
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
21.

Pasal 140
dan Pasal
141

Bunyi Pasal:
Pasal 140
(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara
melawan hukum tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan penyidik BNN yang tidak
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90,
Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 141
Kepala kejaksaan
melawan hukum

v

negeri yang secara
tidak melaksanakan
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
--Perlu dibuat batasan yang tegas untuk
membedakan perbuatan aparat penegak
hukum yang secara mens rea memang
dimaksudkan untuk menguasai atau
menyimpan barang sitaan secara melawan
hukum dengan tindakan yang bersifat
administratif yang pada dasarnya tidak bisa
dikriminalisasi, misalnya tidak membuat
berita acara penyitaan, surat pemberitahuan
penyitaan atau surat penetapan status
barang sitaan karena UU Narkotika
mengkriminalisasi tindakan aparat penegak
hukum yang bersifat administratif yang
diancam dengan sanksi pidana (vide Pasal
140 dan Pasal 141).

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D3
Indikator:
Mengedepan
kan prinsip
kehati-hatian

Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan
penyegelan dan membuat berita acara
penyitaan, atau tidak memberitahukan D5
penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala
Kejaksaan Negeri setempat, memang dari
perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk
menguasai barang sitaan secara melawan
hukum tetapi yang harusnya disasar adalah
niat jahatnya (mens rea), motivasinya
mengapa tidak membuat berita acara
penyitaan,
inilah
yang
harusnya
dikriminalisasi,
yakni
dalam
yang
bersangkutan secara nyata menguasai
barang sitaan secara melawan hukum, bukan
perbuatannya yang tidak melakukan tindakan
administratif (vide Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal
87).
Demikian juga dengan ketentuan Pasal 91
ayat (1) yang memberikan kewenangan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk
menetapkan status barang sitaan narkotika
dan prekursor narkotika dalam waktu 7
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(tujuh) hari. Pelaksanaan kewenangan
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung
jawab dan kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri
untuk menetapkan apakah barang sitaan
digunakan untuk kepentingan pembuktian
perkara, pengembangan iptek, pendidikan
dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak
melaksanakan ketentuan tersebut atau
terjadi penyalahgunaan wewenang maka
perbuatannya merupakan maladministrasi
yang harusnya dikenai sanksi administratif,
bukan sanksi pidana, kecuali dalam hal
ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya
karena dilatarbelakangi suap, perbuatan
curang, sebagai turut serta atau pembantuan
menguasai barang sitaan secara melawan
hukum, mengingat barang sitaan belum
dalam penguasaan pihak Kejaksaan.
Catatan: RUU Narkotika masih mengatur
ketentuan pidana yang mengkriminalisasi
tindakan administratif aparat penegak
hukum, harusnya cukup sanksi administratif.
22.

Pasal 148

Bunyi Pasal:
Apabila putusan pidana denda sebagaimana
diatur dalam Undang- Undang ini tidak dapat
dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika
dan tindak pidana Prekursor Narkotika,
pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun sebagai pengganti pidana denda
yang tidak dapat dibayar.
--Berangkat dari adagium qui non potest D5
solvere in aere, luat in corpore yang berarti
siapa tidak mau membayar maka ia harus
melunasinya
dengan
derita
badan,
pembentuk UU mengatur pidana penjara
pengganti denda dalam UU narkotika. Entah
apa legal reasoning pembentuk UU mengatur
demikian, mengingat penjatuhan pidana
denda yang terlalu besar dalam UU Narkotika
tidak implementatif sehingga timbul
pertanyaan
apakah
ketidakmampuan
terdakwa
untuk
membayar
denda
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merupakan suatu kejahatan sehingga
terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara
pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun,
meskipun menurut ketentuan Pasal 103
KUHP hal tersebut dimungkinkan namun
kebijakan ini perlu dikritisi.
23.

Ketentuan
pidana
minimum
denda

Besaran minimum khusus pidana denda D5
dalam beberapa ketentuan pidana tindak
pidana narkotika tidak realistis karena
nominalnya terlalu besar dan tidak
mempertimbangkan kemampuan ekonomi
terdakwa pada umumnya. Demikian juga
dalam hal seluruh harta kekayaan terdakwa
hasil dari tindak pidana narkotika dan tindak
pidana pencucian uang telah dilakukan
penyitaan.
Tidak efektifnya penjatuhan pidana denda
yang terlalu besar, berkorelasi terhadap over
capacity jumlah penghuni rutan dan
meningkatnya biaya untuk menghidupi
terpidana perkara narkotika yang bersumber
dari APBN.

v

24.

Ketentuan
pidana
minimum

Jika dibandingkan dengan UU narkotika D3
sebelumnya (UU No.27 Tahun 1997 tentang D5
Narkotika), UU ini mencantumkan ancaman
sanksi pidana yang lebih berat. Hampir pada
setiap
pasal
ketentuan
pidananya
mencantumkan ancaman pidana minimal
yang cukup tinggi sehingga dirasa
menimbulkan
ketidakadilan
dalam
penerapannya.

v

Terhadap ancaman pidana minimum ini
Mahkamah Agung telah mengeluarkan
Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
menyimpangi ketentuan tersebut. Dalam
SEMA itu, hakim diperbolehkan untuk
menyimpangi ketentuan pidana minimum
khusus dengan membuat pertimbangan yang
cukup dengan menyatakan bahwa:
“Hakim memeriksa dan memutus perkara
harus didasarkan kepada Surat Dakwaan
125

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
NO.

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan
4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111
atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika namun
berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan terbukti Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yang mana pasal ini tidak
didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai
pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA
Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus
sesuai surat dakwaan tetapi dapat
menyimpangi ketentuan pidana minimum
khusus dengan membuat pertimbangan yang
cukup.

Hasil analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang Narkotika menunjukkan terdapat
cukup banyak persoalan dengan sebaran cukup merata pada dimensi 2, dimensi 3, dimensi
4, dan dimensi 5. Beberapa persoalan ini dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Inkonsistensi Pengaturan
Beberapa bagian dalam Undang-Undang Narkotika memuat aturan yang
tidak konsisten satu dengan yang lain. Pertama adalah ketidakonsistenan
antara tujuan yang disebutkan dalam Pasal 4 dengan norma-norma dalam
batang tubuh Undang-Undang. Pasal 4 huruf d menyatakan tujuan UndangUndang Narkotika (salah satunya) adalah menjamin pengaturan upaya
rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
Tujuan ini disandingkan bersama-sama dengan tujuan pemberantasan
peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika. Meski demikian, ketika melihat
komposisi pengaturan norma, pengaturan yang dilakukan ternyata jauh dari
proporsional. Dari total 155 pasal dalam UU narkotika, hanya 9 pasal yang
terkait dengan rehabilitasi, sedangkan ketentuan pidana berjumlah 37 pasal,
Pencegahan dan Pemberantasan mencapai 9 pasal, dan ketentuan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mencapai 28 Pasal. Dari
komposisi ini dapat terlihat bahwa Undang-Undang masih menekankan aspek
126

pencegahan dan pemberantasan narkotika jauh melebihi aspek rehabilitasi
atau kesehatan publik.
Ketidakonsistenan juga banyakt erjadi diakibatkan karena penggunaan
Istilah-Istilah yang tidak harmonis. Sebagai contoh, Pasal 4 huruf d menyatakan
bahwa upaya rehabilitasi medis dan sosial ditujukan bagi “Penyalah Guna” dan
“Pecandu Narkotika”. Namun Pasal 54 menyatakan “Pecandu Narkotika” dan
“Korban Penyalahgunaan Narkotika” wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Di sini muncul terminologi baru yakni “Korban
Penyalahgunaan Narkotika” yang tidak terdapat pada pasal-pasal sebelumnya.
Menjadi membingungkan siapakah yang dapat disebut sebagai korban
penyalahgunaan narkotika dan apa yang membedakannya secara spesifik
dengan penyalahguna?18 Hal ini menjadi semakin krusial dalam penerapannya
karena Pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa “Penyalahguna” yang dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai “Korban Penyalahgunaan Narkotika”lah yang
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Penggunaan istilah yang tidak harmonis juga ditemui dalam pengaturan
mengenai kewenangan penyidik BNN (Pasal 75) dan Pasal 76, Pasal 77, serta
Pasal 79 yang menggunakan istilah “penyidik” saja, namun merujuk pada
ketentuan Pasal 75. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kata penyidik
pada pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 79 merepresentasikan penyidik secara
umum (termasuk penyidik Polri dan penyidik PNS) ataukah hanya penyidik BNN
sebagaimana diuraikan pada Pasal 75. Ketidakjelasan maksud pasal-pasal ini
semakin dipertanyakan karena Pasal 81 menggunakan konstruksi yang
berbeda dengan pasal-pasal ini di mana ketika suatu kewenangan diberikan
juga pada penyidik Polri, maka ketentuan pasal menyebut secara gamblang,
“Penyidik Kepolisian Negara Indonesia dan Penyidik BNN berwenang...”
Persoalan seperti ini menimbulkan hambatan-hambatan dalam implementasi
di lapangan dan membuka ruang pelanggaran terhadap hak-hak tersangka
dalam proses penyidikan. Pasal 82 juga menggunakan terminologi “bahan

18

Disampaikan oleh perwakilan Kejaksaan dalam rapat Pokja Kerjasama Global dan Regional dalam rangka
Penegakan Hukum yang dilaksanakan di BPHN tanggal 25 Juli 2017.

127

bukti”, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan
terminologi “barang bukti”.

2. Ketentuan Pidana Terlalu Luas
Ketentuan

Pidana

dalam

Undang-Undang

Narkotika

memiliki

jangkauan yang sangat luas sehingga nampak tidak konsisten dengan tujuan
undang-undang yang dinyatakan untuk mencegah, melindungi, dan
menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan Narkotika. Ketentuan
pidana yang sangat banyak tersebut dalam prakteknya tidak selalu efektif
sebagaiman telah diuraikan dalam tabel hasil analisis di atas. Beberapa
ketentuan secara nyata melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang
tidak terlibat langsung dengan kejahatan Narkotika seperti masyarakat yang
tidak melaporkan (Pasal 131) atau orang tua dari pencandu yang belum cukup
umur yang tidak melaksanakan wajib lapor (Pasal 128). Kriminalisasi terhadap
dua jenis perbuatan tersebut dinilai terlalu berlebihan oleh pihak Kejaksaan
dan tidak implementatif.19 Selain itu melakukan pemidanaan terhadap
masyarakat ataupun orang tua pecandu dapat dikatakan salah sasaran karena
tidak dapat menyelesaikan akar persoalan dari peredaran narkotika dan malah
menimbulkan beban dan biaya bagi negara.
Persoalan yang besar juga terdapat pada rumusan Pasal 111 dan Pasal
112 yang menggunakan terminologi-terminologi yang sangat generik dan
terlampau luas sehingga berpotensi membuat penegak hukum tidak lagi
bersikap berhati-hati dan cermat dalam implementasinya. Sebagaimana telah
dikemukakan di atas, alih-alih menggunakan Pasal 127 kepada Pecandu
Narkotika, penegak hukum lebih sering menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112
karena pembuktiannya lebih mudah dan mengakibatkan potensi hilangnya hak
terpidana yang merupakan Pecandu Narkotika untuk mendapatkan
rehabilitasi.
Rumusan-rumusan pasal yang bersifat umum ini juga membuat
diferensiasi antara “penyalahguna”, “korban penyalahguna” dan “pecandu”
19

Disampaikan oleh perwakilan Kejaksaan dalam rapat Pokja Kerjasama Global dan Regional dalam rangka
Penegakan Hukum yang dilaksanakan di BPHN tanggal 25 Juli 2017.
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menjadi tidak jelas. Rumusan unsur pidana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal
114, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, seperti menguasai, membeli,
menyerahkan, menukar, dan lainnya, merupakan sesuatu yang umum
dilakukan pemakai narkotika, baik yang baru pertama kali memakai (yang
dalam konstruksi UU Narkotika masuk sebagai ‘penyalahguna’) atau yang
sudah memiliki problem adiksi (yang dalam konstruksi UU Narkotika
dikategorikan sebagai ‘pecandu’).20 Apa yang disebut undang-undang sebagai
‘korban penyalahguna’ karena memakai narkotika tidak atas kehendaknya
sendiri, dapat saja dijerat dengan pasal-pasal ini karena ‘menguasai’ narkotika
yang sangat mungkin diberikan kepadanya dengan tekanan.21
Penting juga dicatat komentar Kejaksaan sebagaimana disebutkan
dalam tabel di atas bahwa besaran ketentuan pidana minimum dan denda
minimum perlu dievaluasi secara lebih mendalam agar dapat lebih
proporsional. Dikeluarkannya Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang juga membuka ruang bagi
hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum yang telah ditetapkan
undang-undang juga menguatkan bahwa terdapat persoalan dengan
ketentuan pidana minimum yang ada saat ini.

3. Persoalan dalam Penegakan Hukum
Dalam penegakan hukum, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam Penelitian LBH Masyarakat
pada tahun 2012 yang dilakukan terhadap 388 Responden di DKI Jakarta (Lapas
Cipinang), ditemukan bahwa:
 86,6% Mengalami Penyiksaan dan perlakukan buruk;
 71,9% penangkapan dilakukan dengan kekerasan;
 52% tidak didampingi pengacara.

20

Overdosis Pemenjaraan: Tinjauan Singkat atas Kebijakan Pidana bagi Pemakai Narkotika, Yohan Misero,
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2017, Hlm. 7
21
Ibid.
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Pemantauan Pengadilan Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) pada tahun 2014 juga
menemukan bahwa:22
 10 dari 19 perkara narkotika yang dipantau tidak didampingi
pengacara;
 Mayoritas persidangan sebanyak 2-3 kali persidangan;
Pemantauan MaPPI FH UI juga menunjukkan dalam penegakan hukum,
nampak terdapat inkonsistensi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
terhadap pengguna ganja dan pengguna methampetamine (meth).23

Pada grafik dapat terlihat bahwa tuntutan JPU tidak selalu proporsional dengan
beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (diukur dari jumlah

22

Choky Ramadhan, Kebijakan Alternatif Narkotika, disampaikan pada seminar “Pendekatan Alternatif dalam
Menangani Masalah Narkotika di indonesia” yang diselenggarakan oleh MaPPI-FH-UI dan PKNI, Kampus FH-UI,
Depok 18 Juli 2017.
23
Ibid.
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ganja/meth yang dimiliki oleh terdakwa). Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi
lebih jauh secara khusus terhadap aparat penegak hukum dalam
mengimplementasikan ketentuan UU Narkotika.
4. Rehabillitasi
Selain pengaturan yang sangat minimum sebagaimana telah diuraikan
dalam poin pertama, dalam prakteknya pelaksanaan rehabilitasi masih
mengalami banyak hambatan. Persoalannya kembali kepada rumusan Pasal
127 yang jarang digunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum jika
dibandingkan dengan rumusan ketentuan pidana lainnya. Hasil Penelitian LBH
Masyarakat di tahun 2012 terhadap 388 responden dari Rumah Tahanan Kelas
I Cipinang menunjukkan dari 36% terpidana yang berhak mendapat rehabilitasi
berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, hanya 3,1% yang dikenakan Pasal 127. 24
Program Nasional Rehabilitasi 100.000 Pengguna Narkotika yang dicanangkan
Badan Narkotika Nasional pada tahun 2015 realisasinya di bawah target yakni:
74.650 Pengguna Narkotika.25 Menurut ICJR, baik penuntut umum dan hakim
memiliki kecenderungan untuk memandang pengguna narkotika sebagai
pelaku kejahatan sehingga pasal-pasal rehabilitasi mengalami kesulitan untuk
diterapkan.26 Persoalan rehabilitasi tentu bukan sekadar persoalan norma
hukum tetapi di dalamnya mencakup persoalan paradigma penegakan hukum,
juga struktur hukum yakni mengenai ketersediaan layanan rehabilitasi yang
efektif. Demikian juga penataan kelembagaan sebagai leading sector perumus
dan pelaksana kebijakan rehabilitasi perlu dievaluasi. Dalam pelaksanaan
rehabilitasi, apakah Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan,
ataukah

Kementerian

Sosial?

Undang-Undang

maupun

Peraturan

Pelaksananya belum mengatur hal ini secara jelas termasuk pola koordinasi
dan standar rehabilitasi di antara ketiga lembaga tersebut.

24

Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan, Studi Kasus terhadap Tersangka Kasus
Narkotika di Jakarta, 2012, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Open Society Foundation, Hlm. 76-79.
25
Eunike Sri Tyas Suci, Riza Sarasvita, Mushlihah, Diah Setia Utami, The Indonesia National Rehabilitation
Movement: Where are We Moving To?, Jurnal Teropong Vol 5, Agustus 2016- Januari 2017.
26
iCJR, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia – Usulan Masyarakat Sipil, 2017, Jakarta, Hlm.
52
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5. Pengaturan Mengenai Gramateur/Minimium Posession
Salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan panduan bagi penegak
hukum dalam membedakan pecandu dan pengedar adalah jumlah minimum
kepemilikan narkotika pada saat tertangkap. Hal ini belum diatur di dalam UU
Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi salah satu alasan kesulitan bagi penegak
hukum untuk melakukan pembuktian. Perihal Grammatur sebetulnya telah
diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jumlah
Gramatur Barang Bukti Ganja. SEMA ini memberikan pedoman bagi hakim
untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pecandu. Ketentuan dalam SEMA ini
dapat dijadikan rujukan dan diangkat ke dalam undang-undang.
L.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika (PP Wajib Lapor) merupakan peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut ini merupakan hasil dari
analisis dimensi 1 PP Wajib Lapor:

NO.

1.

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan
secara tegas)

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat v
dari pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yang berbunyi: Ketentuan mengenai
pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa PP wajib lapor telah memenuhi dimensi kesesuaian
jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi mengenai
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wajib lapor pecandu narkotika sudah tepat diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.
Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap PP Wajib Lapor:

NO.

1.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

Pasal 4
ayat (2)
dan (3)

Bunyi Pasal:
(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai
Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan
oleh Menteri.
(3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai
Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
--Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) sebetulnya
menunjukkan pembagian kewenangan
antarsektor, di mana untuk pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga
rehabilitasi medis sebagai institusi penerima
wajib lapor ditetapkan oleh menteri
kesehatan dan lembaga rehabilitasi sosial
oleh menteri sosial.
Namun, mengingat sebetulnya rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial semestinya
ditujukan menjadi sebuah sistem rehabilitasi
yang integratif, belum nampak ada
ketentuan mengenai koordinasi di antara
kedua kementerian ini. Dengan rumusan
seperti ini, ada kesan rehabilitasi akan
berjalan sendiri-sendiri.

V

D3
Indikator:
Pembagian
Kewenangan
Antarsektor

D4

Perlu dikaji lebih jauh dalam prakteknya
bagaimana pola koordinasi di antara kedua
sistem rehabilitasi ini. Apakah diperlukan
penentuan satu lembaga sebagai leading
sector untuk memastikan kedua sistem
rehabilitasi
ini
dapat
mewujudkan
rehabilitasi yang integratif.
Sebagai catatan, Pasal 19 ayat (1) dan (2)
telah membebankan kewajiban bagi kedua
kementerian menyampaikan data dan
informasi mengenai Pecandu Narkotika pada
BNN dan BNN menyelenggarakan sistem
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

informasi Pecandu Narkotika. Dan Pasal 20
kembali memunculkan BNN sebagai salah
satu pelaku pengawasan. Namun tetap
belum terdapat kejelasan di mana posisi BNN
jika disandingkan dengan Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Sosial yang
sedari awal disebutkan dalam PP ini.
2.

Pasal 6
ayat (2)

Bunyi Pasal:
(2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada
Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang
menerima laporan meneruskannya kepada
Institusi Penerima Wajib Lapor.

V

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)
Yang dimaksud dengan “selain pada Institusi
Penerima Wajib Lapor” antara lain Kepolisian
Negara RI dan BNN.
--Dalam penjelasan dikatakan
bahwa D2
Kepolisian Negara RI dan BNN dapat
menerima laporan dari penerima wajib lapor.
Ketentuan pasal ini perlu dibandingkan
dengan ketentuan dalam UU Narkotika di
mana terdapat ketentuan pidana bagi
pecandu narkotika. Ketika seseorang
melaporkan diri pada kepolisian/BNN, besar
kemungkinan ia justru akan diproses secara
pidana dan tidak diarahkan pada rehabilitasi.
Ketentuan ini bertentangan dengan tujuan
peraturan
perundang-undangan
yang
hendak mengedepankan rehabilitasi bagi
Pecandu narkotika.
Selain itu ketentuan ini perlu dilihat
efektivitasnya. Apakah ketika Kepolisian D5
Negara RI atau BNN menerima laporan dari
pecandu narkotika, diteruskan kepada
institusi penerima wajib lapor ataukah justru
melanjutkan proses pidana?
3.

Pasal 12
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Pecandu Narkotika yang sedang menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui
terapi berbasis komunitas (therapeutic
community) atau melalui pendekatan

D2

V
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

keagamaan dan tradisional tetap harus
melakukan Wajib Lapor kepada Institusi
Penerima Wajib Lapor.
--Pengobatan dan/atau perawatan melalui D5
terapi berbasis komunitas atau pendekatan
keagamaan dan tradisional tiba-tiba
disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2).
Sebelumnya, jenis pengobatan dan/atau
perawatan ini tidak pernah disebutkan
(hanya disebutkan terdapat rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial).
Menjadi membingungkan ketika tiba-tiba
dinyatakan bahwa mereka yang menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui
terapi berbasis komunitas, dan sebagainya
ini harus melakukan Wajib Lapor juga.
Apalagi pada ayat (3) dinyatakan bahwa
mereka harus menjalani assesmen di Instansi
Wajib Lapor, yang mana jadi menimbulkan
pertanyaan: apakah kemudian mereka harus
menjalani rehabilitasi di Instansi Wajib
Lapor?
Perlu dipertegas posisi dari terapi berbasis
komunitas atau pendekatan keagamaan dan
tradisional – apakah diakui sebagai salah satu
bentuk rehabilitasi tersendiri di luar yang
diselenggarakan Instansi Wajib Lapor? Dan
jika ya, maka bagaimana posisi Instansi Wajib
Lapor dalam melakukan pengawasan atau
kontrol terhadap perkembangan kondisi
Pecandu narkotika yang menjalani terapi
tersebut. Juga perlu dikaji bagaimana
efektivitas bentuk terapi-terapi tersebut.
4.

Pasal 13
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Kewajiban menjalani rehabilitasi medis
dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi
Pecandu Narkotika yang diperintahkan
berdasarkan:
a. putusan pengadilan jika Pecandu
Narkotika terbukti bersalah melakukan
tindak pidana Narkotika;

V

135

NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

b. penetapan pengadilan jika Pecandu
Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana Narkotika.
--Hasil Penelitian LBH Masyarakat di tahun
2012 terhadap 388 responden dari Rumah
Tahanan Kelas I Cipinang menunjukkan dari
36% terpidana yang berhak mendapat
rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4 Tahun
2010, hanya 3,1% yang dikenakan Pasal 127.
5.

Pasal 13
ayat (3)

Bunyi Pasal:
Pecandu Narkotika yang sedang menjalani
proses peradilan dapat ditempatkan dalam
lembaga rehabilitasi medis dan/atau
rehabilitasi sosial.
--Terhadap ketentuan pasal ini dapat dilihat
Peraturan Bersama 7 Instansi tentang
Pecandu
Narkotika
dan
Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang memuat
mekanisme mengenai penanganan pecandu
narkotika dan korban penyalahgunaan
narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

D5

V

D5

Dalam peraturan bersama ini dibentuk Tim
Asesmen Terpadu yang akan melakukan
asesmen terhadap pecandu narkotika dan
korban penyalahgunaan narkotika yang
menjadi tersangka dan/atau terdakwa yang
sedang menjalani proses penyidikan,
penuntutan, dan persidangan. Pecandu
narkotika atau korban penyalahguna
narkotika dapat memperoleh pengobatan,
perawatan,dan pemulihan pada lembaga
rehabilitasi medis dan/atau lembaga
rehabilitasi sosial setelah memperoleh surat
hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu
(TAT).
Meski demikian, dalam pelaksanaannya, TAT
masih mengalami kendala-kendala. Asesmen
terhadap penyalahguna narkotika belum
menjadi sebuah kewajiban bagi aparat
penegak hukum sehingga pelaksanaannya
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

masih sangat bergantung pada aparat
penegak hukum.
6.

7.

Pasal 14
ayat (2)

Pasal 20

Bunyi Pasal:
Pembinaan dan pengawasan atas kualitas
layanan dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersamasama dengan Badan Narkotika Nasional.
--Badan Narkotika Nasional baru pertama kali
muncul dalam PP ini pada pasal ini. Mengapa
frasa yang digunakan adalah …. “bersamasama dengan BNN” sehingga rumusannya
menjadi berbeda dengan yang digunakan
untuk menyebut Kementerian Kesehatan
dan Kementerian Sosial (menggunakan kata
“dan’). Tidak terdapat ketegasan pola
koordinasi antar instansi ini dan tidak ada
kejelasan mengenai siapa yang menjadi
leading sektor dalam hal ini.
Bunyi Pasal:
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib
Lapor dilaksanakan oleh Menteri, menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang sosial, dan Badan
Narkotika Nasional, yang meliputi :
a. penerapan prosedur Wajib Lapor;
b. cakupan proses Wajib Lapor; dan
c. tantangan dan hambatan proses Wajib
Lapor.
--Apakah masing-masing dari instansi yang
diberi kewenangan monitoring dan evaluasi
melakukannya masing-masing atau bersamasama?
Untuk
Kementerian
Kesehatan
dan
Kementerian Sosial, dapat dengan mudah
dipetakan instansi apa saja yang berada di
bawah pengawasannya. Tetapi untuk BNN
menjadi pertanyaan, berhubung pada bagian
awal mengenai Instansi Wajib Lapor, dua
lembaga yang disebut hanya Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Sosial. Terhadap
apa BNN memiliki kewenangan untuk
melakukan monitoring dan evaluasi? (meski

V

D2
D3
Indikator:
Kejelasan
Pembagian
Kewenangan
Antarsektor

V

D3
Indikator:
Kejelasan
Pembagian
Kewenangan
Antarsektor
D4
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG WAJIB LAPOR
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

BNN
juga
memiliki
tempat-tempat
rehabilitasi, tetapi tidak disebutkan pada PP
ini)

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan terbesar yang terdapat dalam PP Wajib
Lapor terletak pada kejelasan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi
antarlembaga. Setidaknya terdapat 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yang cukup sering
disebut dalam PP ini yaitu Kementerian Kesehatan (menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian Sosial (menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial), dan Badan Narkotika Nasional
(yang hanya disebut pada pasal-pasal terakhir PP Wajib Lapor). Terhadap ketiga lembaga
ini, PP memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tertentu dan
dalam beberapa bagian PP justru kewenangan yang sama diberikan sekaligus kepada dua
atau tiga lembaga ini, seperti terlihat dalam Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal
21. Ketidakejalasan pembagian kewenangan antarlembaga ini berpotensi menimbulkan
persoalan dalam implementasinya di mana proses implementasi peraturan perundangundangan dapat menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
Dalam

ketentuan

umum,

terminologi

“MenterI”

digunakan

untuk

merepresentasikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusun peraturan perundangundangan bermaksud menempatkan Kementerian Kesehatan sebagai leading dari
pelaksanaan wajib lapor, namun hal ini tidak tercermin secara kuat dalam batang tubuh
peraturan pemerintah di mana kewenangan-kewenangan pelaksanaan wajib lapor justru
terdistribusi pada instansi lain tanpa adanya rantai koordinasi yang jelas. Politik hukum
ini yang perlu diperkuat melalui ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh peraturan
pemerintah. Pola koordinasi, kerjasama, pengawasan dan evaluasi di antara setiap
lembaga terkait perlu diperjelas untuk dapat meningkatkan kepastian , efektivitas,
maupun efisiensi implemetasi peraturan pemerintah ini.
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M. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (PP Nomor 40 Tahun 2013) merupakan
peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
mengatur beberapa materi yang didelegasikan untuk diatur dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dalam UU Narkotika secara sekaligus. Berikut ini merupakan hasil dari
analisis dimensi 1 PP Nomor 40 Tahun 2013:

NO.

1.

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan
secara tegas)

PP ini merupakan amanat dari 7 Pasal dalam UU V
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:
1. Pasal 32 yang berbunyi: Ketentuan lebih
lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotik
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 62 yang berbunyi: Ketentuan lebih
lanjut mengenai pembinaan sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 61 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: Ketentuan
lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
penyimpanan,
pengamanan,
dan
pengawasan Narkotika dan Prekursor
Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
4. Pasal 90 ayat (2) yang berbunyi: Ketentuan
lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengambilan dan pengujian sampel di
laboratorium tertentu diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
5. Pasal 94 yang berbunyi: Ketentuan lebih
lanjut mengenai syarat dan tata cara
penyerahan dan pemusnahan barang sitaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan
Pasal 92 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
6. Pasal 100 ayat (2) yang berbunyi: Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan
oleh negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

7. Pasal 101 ayat (4) yang berbunyi: Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan
harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa PP Pelaksanaan UU Narkotika telah memenuhi
dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
Materi-materi yang diatur dalam PP meliputi 7 (tujuh) materi yang memang
didelegasikan langsung dalam UU Narkotika dan karenanya sudah tepat diatur dalam
bentuk peraturan pemerintah. Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi
kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap PP Pelaksanaan UU Narkotika:

NO.

1.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DIMENSI 5
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
DIMENSI DAN REKOMENDASI
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

Pasal 4
ayat (3)

Bunyi Pasal:
Perubahan
negara
tujuan
wajib
diberitahukan oleh Penanggung Jawab
Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan
Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri.
--Apakah yang ‘Izin dari menteri’ di sini D2
merujuk pada izin perubahan negara tujuan
atau merupakan ‘izin untuk menyampaikan
kepada kepala kantor bea dan cukai’? Jika
yang dimaksud adalah yang kedua, tidak
masuk akal mengapa untuk melapor saja
perlu izin dari menteri? Rumusan pasal ini
ambigu.

v

Jika merujuk pada pasal-pasal sebelumnya
dan pasal 6, sepertinya yang dimaksud
adalah izin menteri terhadap perubahan
tujuan pengangkutan. Rumusan pasal ini
perlu direvisi agar tidak ambigu.
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DIMENSI 5
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

Lihat juga komentar dan analisis pada Pasal 5
ayat (2)
2.

Pasal 5
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Penanggung Jawab Pengangkut wajib
memberitahukan perubahan negara tujuan
dengan
menunjukkan
dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf d kepada
pejabat Bea dan Cukai.
Bandingkan dengan:
Pasal 4 ayat (3)
Perubahan
negara
tujuan
wajib
diberitahukan oleh Penanggung Jawab
Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan
Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri.
--Bunyi Pasal 5 ayat (2) hampir merupakan
pengulangan dari Pasal 4 ayat (3)
Pasal 4 ayat (3) diperbaiki dengan
memperjelas pihak yang berwajib melakukan
pemberitahuan dan Pasal 5 ayat (2) dicabut.

3.

4.

Pasal 21
ayat (3)

Pasal 25
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas
ruang penyimpanan Barang Sitaan yang
tersedia, penyidik BNN atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap
melakukan penyimpanan di tempat lain dan
melakukan Pengamanan, serta segera
mengajukan permohonan Pemusnahan
Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan
negeri setempat.
--Tidak jelas apa yang dimaksud dengan
“tempat lain” di sini. Tidakkah sebaiknya
dirinci tempat-tempat yang dimaksud apa
saja mengingat objek yang diatur ini sangat
penting yaitu narkotika dan prekursor
narkotika?
Bunyi Pasal:
Dalam hal terdapat sisa dari penggunaan
untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan untuk
kepentingan pendidikan dan pelatihan

V

D2

D2

V
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DIMENSI 5
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2)
huruf
b
dan
huruf
c,
kementerian/lembaga yang bersangkutan
wajib melakukan Pemusnahan terhadap
barang yang sudah daluwarsa.
--Di sini ditulis bahwa kementerian/lembaga D2
wajib untuk melakukan pemusnahan
sementara pada Pasal 26 ayat (1) dinyatakan
bahwa yang melaksanakan pemusnahan
barang sitaan terbatas pada: penyidik BNN,
Penyidik kepolisian, dan jaksa. Ada
pengaturan yang tidak lengkap yaitu
mengenai koordinasi antara kementerian
dengan penegak hukum yang berwenang
melakukan pemusnahan.
Ketentuan ini membebankan kewajiban bagi
kementerian/lembaga untuk melakukan
pemusnahan padahal kementerian/lembaga
tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
pemusnahan.
5.

Pasal 26
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan
penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dapat melakukan Pemusnahan
Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika
tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan
negeri setempat, termasuk:
a. sisa dari hasil Pengujian Sampel
laboratorium; atau
b. setelah digunakan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan
dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi
karena rusak atau sudah tidak memenuhi
persyaratan.
--Rumusan pasal ini tidak jelas. Terhadap apa
saja penyidik dapat melakukan pemusnahan
seharusnya dirumuskan secara limitatif agar
tidak ada ruang untuk penyimpangan. Tetapi
bunyi rumusan ini menggunakan kata
“termasuk”, sehingga apa yang diuraikan
dalam poin a dan b hanya merupakan bagian

v

D2
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DIMENSI 5
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

atau “contoh” dari hal yang dapat
dimusnahkan tanpa penetapan kepala
kejaksaan negeri dan di luar itu masih
terdapat hal-hal lain yang dibebaskan oleh
undang-undang.
Ketentuan ini perlu direvisi misalnya dengan
menggnti kata “termasuk” menjadi “yaitu
terhadap:” dan untuk rinciannya disesuaikan
dengan rincian pada Pasal 27 ayat (3).
(lihat juga Pasal 27 ayat (3) yang secara
limitatif menyatakan pada perkara-perkara
apa saja pemusnahan tanpa penetapan
kejaksaan negeri diperbolehkan).
6.

Pasal 30
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Pedoman teknis tentang Pemusnahan
Barang Sitaan secara aman, diatur dengan
Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
--Rumusan pasal ini tidak jelas apakah
maksudnya masing-masing instansi akan
mengatur
sendiri-sendiri
atau
akan
melakukannya bersama-bersama? Apakah
ketiganya diharuskan membuat pedoman
teknis?
Jika
dibuat
masing-masing
seharusnya terdapat ketentuan untuk
koordinasi di antara lembaga-lembaga ini
agar terdapat keselarasan pengaturan.

V

D2
D3
Indikator:
Kejelasan
pengaturan
mengenai
koordinasi

7.

Pasal 47
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Dalam hal untuk kepentingan khusus,
Menteri Keuangan atas usul Jaksa Agung
Republik Indonesia dapat memberikan
keputusan penggunaan uang hasil Aset
Tindak Pidana Narkotika.
--Kata “kepentingan khusus” mengandung D2
ketidakjelasan.

V

8.

Pasal 41
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Pemberian
perlindungan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dapat dihentikan
berdasarkan:

V
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DIMENSI 5
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

a. penilaian Kepolisian Negara Republik
Indonesia
bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi;
atau
b. permohonan yang bersangkutan.
--Kata “penilaian Kepolisian Negara RI” di sini
berbahaya karena tidak memberikan
indikator yang jelas. Karena ini berkaitan
dengan
perlindungan,
apakah
tidak
sebaiknya rumusan dibuat lebih mendetil
misalnya: perlindungan selesai ketika kasus
sudah selesai, dsb.
9.

Pasal 61
ayat (1)
dan (2)

D2
D3
Indikator:
Jaminan
terhadap
perlindungan
masyarakat

Bunyi Pasal:
(1) Dalam hal terdapat pelanggaran oleh
fasilitaspelayanan kesehatan dan fasilitas
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam proses pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
sampai dengan Pasal 60 dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. penghentian kegiatan sementara; atau
c. pencabutan izin.

V

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri
berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
--Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 mengatur
mengenai pengawasan terhadap beberapa
kegiatan terkait narkotika secara luas, tidak
hanya yang diselenggarakan oleh fasilitas
pelayanan
kesehatan
dan
fasilitas
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Sebagai contoh, kegiatan produksi (pasal 55
ayat (2) huruf d), impor dan ekspor (pasal 55
ayat (2) huruf e dan f) – dapat dilakukan oleh
industri farmasi (pasal 11 ayat (1) UU Nomor
35 Tahun 2009)

D3
Indikator:
Kejelasan
sanksi
terhadap
pelanggaran

Tetapi Pasal 61 PP ini hanya mengatur
pemberian
sanksi
terhadap
fasilitas
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DIMENSI 5
PP NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009
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DIMENSI DAN
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pelayanan
kesehatan
dan
fasilitas
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Mengapa PP tidak mengatur
secara menyeluruh sebagai bagian yang
linear dengan pengawasan yang dilakukan
dalam pasal 55 sampai dengan 60.
Catatan
Ketentuan sanksi administratif dalam UU
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
hanya terdapat dalam Pasal 14 ayat (4) yakni
sanksi terhadap pelanggaran terhadap
ketentuan penyimpanan atau pelaporan
10. Pasal 26
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan
penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dapat melakukan Pemusnahan
Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika
tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan
negeri setempat, termasuk:
a. sisa dari hasil Pengujian Sampel
laboratorium; atau
b. setelah digunakan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan
dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi
karena rusak atau sudah tidak memenuhi
persyaratan.
--Ketentuan ini membuka kemungkinan
adanya pemusnahan barang sitaan berupa
tanaman narkotika tanpa melalui penetapan
kepala kejaksaan negeri setempat, apalagi
dengan formulasi kata “termasuk” berarti
menyatakan bahwa di luar poin a dan b masih
terbuka kemungkinan untuk hal-hal lainnya.
Hal ini berbahaya. Sebaiknya kriteria barang
sitaan yang akan dimusnahkan ditetapkan
secara limitatif.

D3
Indikator:
Mengedepan
kan prinsip
kehati-hatian

Ketentuan ini melanggar prinsip kehatihatian.
11. Pasal 42
Ayat (2)

Bunyi Pasal:

D5

-

-
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Segala biaya berkaitan dengan perlindungan
terhadap Saksi, Pelapor, penyidik BNN,
penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan
petugas laboratorium beserta keluarganya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
--Ketentuan ini sangat baik karena
memberikan perlindungan kepada yang
memerlukan tanpa memberikan beban biaya
di mana beban biaya ditanggung oleh negara.
Perlu dicek efektivitasnya apakah dalam
pelaksanaannya ketentuan ini dapat
berjalan?
12. Pasal 46
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Penggunaan Aset Tindak Pidana yang
dirampas
untuk
negara
dilakukan
berdasarkan rencana nasional pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan
sosial, dan pemberian premi kepada anggota
masyarakat yang telah berjasa mengungkap
adanya tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
-Belum ada penjabaran lebih jauh mengenai D5
mekanisme untuk mengimplementasikan
ketentuan ini. Apakah ketentuan ini sudah
bisa berjalan efektif?
Selain itu “pemberian premi” dalam
ketentuan ini tidak selaras dengan
pengaturan dalam Pasal 101 ayat (3) yang
secara limitatif menetapkan Seluruh harta
kekayaan atau harta benda yang merupakan
hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika dan tindak pidana pencucian uang
dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dirampas untuk negara dan digunakan
untuk kepentingan 2 hal saja secara limitatif:

v

D2
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a.
pelaksanaan
pencegahan
dan
pemberantasan penyalahgunaan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
Dengan demikian, ketentuan ini bersifat
memperluas apa yang telah diatur oleh
undang-undang dan perlu direvisi.

Hasil analisis dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 PP Nomor 40 Tahun 2013
menunjukkan persoalan terbesar yang dijumpai dalam PP ini ada pada dimensi 2 yakni
dimensi kejelasan rumusan. Terdapat rumusan-rumusan pasal yang tidak jelas pada Pasal
4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30
ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1). Ketidakjelasan rumusan
ini pada beberapa ketentuan berimplikasi pada kurang kuatnya jaminan perlindungan bagi
masyarakat, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, dan kejelasan sanksi terhadap
pelanggaran. Ketentuan-ketentuan ini perlu diubah, tak hanya untuk membuatnya
menjadi lebih jelas dan lugas tetapi juga untuk memastikannya memenuhi asas-asas yang
sangat mendasar seperti asas pengayoman, dan asas kepastian hukum, sebagai suatu
peraturan perundang-undangan.

N. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
(Perpres BNN) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
Perpres ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Berikut ini merupakan hasil dari analisis dimensi 1 Perpres BNN:

NO.

1.

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

Melaksanakan
lebih lanjut

Perpres ini merupakan pelaksanaan dari Pasal V
67 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika yang berbunyi:
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NO.

HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REKOMENDASI
INDIKATOR
ANALISIS
TETAP UBAH CABUT

perintah UndangUndang

“Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur
organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan
Peraturan Presiden.”
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini,
maka Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan
Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. (Pasal 73 Perpres 23 Tahun 2010
tentang BNN)
Dengan demikian, materi ini telah tepat diatur
dengan Peraturan Presiden

2.

Melaksanakan
penyelenggaraan
kekuasaan
pemerintahan

Pada bagian mengingat terdapat Pasal 4 ayat V
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.
Dengan demikian, peraturan presiden ini telah
tepat diatur dengan Peraturan Presiden

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Perpres BNN telah memenuhi dimensi kesesuaian
jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi diatur dalam
Perpres didelegasikan langsung dalam UU Narkotika dan karenanya sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan presiden. Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi
kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap Perpres BNN:

NO.

1.

HASIL DIMENSI 2 TAHUN SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DIMENSI DAN REKOMENDASI
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

Pasal 2
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan nasional mengenai
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap

V
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HASIL DIMENSI 2 TAHUN SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
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DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
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UBAH CABUT

psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol.
--Bandingkan dengan Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang
merupakan ketentuan induk Pasal 2 PP ini.
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) bersifat
memperluas ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU
35 Tahun 2009 yang hanya memberikan
kewenangan kepada BNN untuk “menyusun
dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Pada
Pasal 2 ayat (2), kewenangan ini diperluas
dengan memberikan kewenangan untuk
menyusun dan melaksanakan kebijakan
nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan
penyalahgunaan
dan
peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif
untuk tembakau dan alkohol.

D1

Perlu dicatat bahwa narkotika dan
psikotropika, prekursor psikotropika dan
bahan adiktif lainnya merupakan zat-zat yang
berbeda. Pengaturan mengenai narkotika
dan psikotropika saja dilakukan dengan
Undang-Undang yang berbeda. Penambahan
kewenangan yang signifikan pada BNN untuk
menangani tak hanya narkotika tetapi juga
psikotropika dan zat adiktif lainnya
seharusnya tidak dilakukan dalam Peraturan
Pemerintah tetapi dalam Undang-Undang
karena PP tidak boleh mempeluas ketentuan
dasar yang diberikan Undang-Undang.
Sekalipun demikian, ada baiknya untuk
dilihat efektivitas imlpementasi ketentuan ini
dalam prakteknya.
2.

Pasal 19
huruf b

Bunyi Pasal:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang
Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

D5

V

149

NO.
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PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

penyusunan dan perumusan norma, standar,
kriteria, dan prosedur kegiatan
intelijen, penyelidikan dan penyidikan,
interdiksi, penindakan dan pengejaran,
pengawasan
tahanan,
penyimpanan,
pengawasan dan pemusnahan barang bukti
serta penyitaan aset;
--Pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang
merupakan ketentuan induk dari Pasal 19
huruf b Perpres ini, tidak ditemukan
pemberian kewenangan untuk melakukan
kegiatan intelejen. Jika kegiatan intelejen
dimaknai
terpisah
dari
kegiatan
penyelidikan, penyidikan, interdiksi dst. yang
masing-masing disebutkan dalam ketentuan
Pasal 75 UU 35 Tahun 2009, maka ketentuan
ini memperluas ketentuan undang-undang.
Selain itu perlu juga dilihat potensi tumpang
tindihnya kewenangan melakukan kegiatan
intelijen dengan lembaga penegak hukum
lainnya.
3.

Pasal 38

Bunyi Pasal:
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis
operasional
dan/atau
tugas
teknis
penunjang, di lingkungan BNN dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh
Kepala Unit Pelaksana Teknis.
--Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
sebagai ketentuan induk dari Perpres ini
tidak ditemukan amanat untuk membentuk
Unit Pelaksana Teknis. Selain itu, pengaturan
mengenai Unit Pelaksana Teknis dalam Pasal
38 ini tidak disebutkan secara jelas sehingga
menimbulkan kebingungan: kegiatan teknis
apa yang dimaksud dan legitimasi apa yang
diperlukan sebagai dasar pembentukan
suatu unit pelaksana teknis?

D1

D4

V

D1

Ketentuan ini memperluas kewenangan yang
telah diberikan oleh Undang-Undang dan
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HASIL DIMENSI 2 TAHUN SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REKOMENDASI
DIMENSI DAN
PASAL
ANALISIS
INDIKATOR
UBAH CABUT

perlu dilihat bagaimana implementasinya.
Jika memang ternyata diperlukan UPT, ada
baiknya dalam Perpres telah disebutkan UPTUPT yang dapat dibentuk oleh BNN
Sekalipun demikian, ada baiknya untuk
dilihat efektivitas imlpementasi ketentuan ini
dalam prakteknya.

D5

Hasil analisis dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 menunjukkan bahwa persoalan
yang ditemukan dalam Perpres ini adalah terdapat 3 (tiga) ketentuan yang mengatur lebih
luas daripada yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
yakni Pasal 2 ayat (2), Pasal 19 huruf b, dan Pasal 38. Pada Pasal 2 ayat (2) terjadi perluasan
terhadap kewenangan BNN untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang bukan saja memiliki karakteristik
yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi juga diatur oleh peraturan perundangundangan yang berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai
Psikotropika, tidak ditemukan ketentuan yang mendelegasikan kewenangan kepada BNN.
Hal serupa terjadi pada ketentuan Pasal 19 huruf b yang memberi fungsi
penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen yang
tidak disebutkan pada ketentuan induknya (Pasal 75 Undang-Undang 35 Tahun 2009
tentang Narkotika). Terakhir, ketentuan yang memperluas juga dapat ditemukan pada
Pasal 38 yang membentuk Unit Pelaksana Teknis, yang lagi-lagi tidak dapat ditemukan
amanatnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dari segi ilmu perundang-undangan, peraturan pelaksana tidak boleh
memperluas ketentuan delegasi yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Apalagi beberapa hal seperti kewenangan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan berdampak pada masyarakat luas dan kewenangan intelijen berkaitan dengan
hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia sehingga harus memiliki ramburambu yang jelas di level undang-undang.
151

Perlu dikaji pada prakteknya sejauh mana kebutuhan terhadap ketentuan pasalpasal yang disebutkan di atas. Apabila memang terdapat kebutuhan akan hal-hal tersebut
maka ketentuan Perpres BNN perlu dipertimbangkan untuk dimuat ke dalam instrumen
hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum bagi
instansi terkait dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat mengingat bahwa substansi
yang dipersoalkan pada bagian ini betul-betul memiliki kaitan dengan hak-hak masyarakat.

O. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP
Pelayanan Terpadu Korban TPPO) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007. Berikut ini merupakan hasil dari analisis dimensi 1 PP Pelayanan
Terpadu Korban TPPO:
HASIL ANALISIS DIMENSI 1
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2008
NO.

1.

INDIKATOR

Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan
secara tegas)

ANALISIS

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat v
dari Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah”.
Isi PP merupakan penjabaran teknis dari
pelaksanaan mekanisme pelayanan terpadu
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat
(2) yang disebutkan di atas.
Dengan demikian, materi ini sudah tepat diatur
dalam bentuk peraturan pemerintah.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa PP Pelayanan Terpadu Korban TPPO telah
memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundangundangan. Materi mengenai Pelayanan Terpadu Korban TPPO sudah tepat diatur dalam
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bentuk peraturan pemerintah. Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi
kedua sampai dengan dimensi kelima terhadap PP ini:

HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2008
NO.

PASAL

1.

Pasal 6
ayat (1)

ANALISIS

Bunyi Pasal:
Untuk melindungi saksi dan/atau korban,
pemerintah kabupaten/kota membentuk
dan menyelenggarakan PPT
--Rumusan pasal ini seolah-olah memberi
kewajiban bagi setiap kabupaten/kota untuk
membentuk PPT, padahal mungkin tidak
seluruh kebupaten/kota perlu membentuk
PPT. Untuk efektivitas dan efisiensi layanan,
sebaiknya PPT hanya dibentuk di wilayahwilayah yang banyak memiliki kasus tindak
pidana
perdagangan
orang
secara
proporsional.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

V

D2
D3
Indikator:
Pembagian
Kewenangan
Pusat dan
Daerah

Sebaiknya bunyi pasal ini diubah dengan
menambahkan kata “dapat” sehingga
rumusan pasal menjadi:
Untuk melindungi saksi dan/atau korban,
pemerintah
kabupaten/kota
dapat
membentuk dan menyelenggarakan PPT
2.

3.

Pasal 21
ayat (2)

Pasal 18
ayat (1)

Bunyi Pasal:
Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat
melakukan
jejaring
dengan
rumah
perlindungan sosial atau pusat trauma milik
pemerintah, masyarakat, atau lembagalembaga pelayanan sosial lainnya.
--Apa pertimbangannya bahwa kerjasama
dengan rumah sakit pemerintah swasta wajib
(Pasal 21 ayat (1)) sementara kerjasama
dengan rumah perlindungan sosial atau
pusat traumat milik pemerintah, masyarakat,
atau lembaga pelayanan sosial lainnya tidak
“wajib” tetapi “dapat”? Sementara semangat
pada PP ini sebetulnya sudah cukup
komprehensif bahwa penangangan terhadap
korban/saksi TPPO meliputi sampai ke tahap
rehabilitasi?
Bunyi Pasal:

V

D3
Indikator:
Jaminan
terhadap
sistem kerja
yang
kolaboratif
D5

V
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HASIL ANALISIS DIMENSI 2 SAMPAI DENGAN DIMENSI 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2008
NO.

PASAL

ANALISIS

Dalam hal diperlukan, pada perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri dapat
dibentuk PPT.
--Dalam hal penyelenggaraan PPT di dalam dan
luar negeri, pengaturan dalam PP
menyebabkan terdapat dua kementerian
yang menjadi leading, yakni kementerian
PPA untuk PPT dalam negeri dan
Kementerian Luar negeri untuk PPT luar
negeri. Belum ditemukan secara jelas
koordinasi antara kedua kementerian ini.
4.

Pasal 20
ayat (2)

Bunyi Pasal:
Pemulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan kepada perwakilan
negara asing yang berada di Indonesia dan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
--Apakah dalam prakteknya ketentuan ini
dapat diterapkan?

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

D3
Indikator:
Pembagian
Kewenangan
Antarsektor
D4
D5
V

D5

Hasil analisis dan evaluasi terhadap PP Pelayanan Terpadu Korban TPPO menunjukkan
bahwa persoalan yang banyak ditemukan dalam PP ini terdapat pada dimensi 3 utamanya
pada indikator-indikator terkait pembagian kewenangan pusat-daerah maupun
kewenangan antarsektor dan juga pada dimensi 5 yaitu dimensi efektivitas. Di luar
temuan sebagaimana telah diuraikan di atas, PP ini menunjukkan semangat perlindungan
masyarakat yang sangat tinggi yakni melalui dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Hanya saja untuk
memastikan efektivitasnya setelah diterapkan sejak tahun 2008, perlu diteliti secara lebih
mendalam pencapaian PPT utamanya di daerah-daerah dengan jumlah korban tindak
pidana perdagangan orang yang tinggi.
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BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Hasil analisis dan evaluasi terhadap lima belas (15) peraturan perundang-undangan
terkait kerjasama global dan regional dalam rangka penegakan hukum dengan
menggunakan metode analisis dan evaluasi hukum 5 dimensi menunjukkan bahwa:
1. Seluruh peraturan perundang-undangan telah diatur dengan menggunakan bentuk
peraturan perundang-undangan yang tepat sesuai dengan materi dan hirarki
pengaturannya.
2. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan memiliki persoalan kejelasan
rumusan. Persoalan umum yang dijumpai adalah rumusan ketentuan bersifat terlalu
umum dan general (misalnya menggunakan frasa “(dan) lainnya”, menggunakan kata
“dapat” pada ketentuan yang bersifat imperatif) sehingga menimbulkan multitafsir
dalam penerapannya. Persoalan lainnya adalah inkonsistensi penggunaan istilahistilah dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
3. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan yang tidak
sesuai dengan asas materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Persoalan umum yang dijumpai biasanya terkait dengan tidak adanya
aturan yang jelas mengenai koordinasi, kewenangan penegakan hukum, pembagian
kewenangan antar sektor atau antar pusat dan daerah yang pada akhirnya dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis dan evaluasi hukum juga menemukan
bahwa semakin tinggi hirarki suatu peraturan perundang-undangan, semakin banyak
ketentuan yang tidak memenuhi asas materi muatan.
4. Potensi tumpang tindih antarketentuan peraturan perundang-undangan masih
banyak ditemukan dengan persoalan terbesar terutama terdapat pada potensi
tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum.
5. Efektivitas implementasi menunjukkan bahwa pada umumnya setiap peraturan
perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi telah dapat berjalan dengan baik
namun tetap dijumpai persoalan-persoalan yang menghambat sebagaimana
diuraikan secara terinci di dalam Bab II laporan ini.
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B. Rekomendasi
1. Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang
dianalisis dan dievaluasi adalah sebagai berikut:
NO.
REKOMENDASI
PASAL TERKAIT
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Rekomendasi Umum:
 Mempertahankan karakteristik keberpihakan pada kepentingan nasional
 Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
Rekomendasi Khusus:
1.
Ketentuan mengenai pengklasifikasian perjanjian
internasional yang memerlukan pengesahan parlemen
terlalu umum, generik, dan memiliki potensi tumpang
tindih dengan ketentuan dalam undang-undang
perdagangan sehingga dan karenanya perlu diubah

Pasal 10

2.

Ketentuan mengenai mekanisme kontrol DPR terhadap
perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah
perlu diperjelas. Beberapa
hal yang dapat
dipertimbangkan: Apakah evaluasi bersifat wajib atau
opsional? Apakah seluruh perjanjian internasional harus
dievaluasi oleh DPR ataukah perjanjian tertentu saja?
Bagaimana mekanisme evaluasi perjanjian internasional
oleh DPR?

Pasal 11

3.

Perlu mengkaji lebih jauh beberapa isu yang mengemuka
seperti:
 Bentuk Ratifikasi Perjanjian Internasional.
 Bentuk Persetujuan DPR terhadap Perjanjian
Internasional dan Tanggal berlakunya suatu perjanjian
internasional dalam hukum nasional.
 Kriteria perjanjian internasional yang memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 Usulan untuk mengganti Undang-Undang Perjanjian
Internasional secara keseluruhan.

-

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Rekomendasi Umum:
 Mempertahankan karakteristik keberpihakan pada kepentingan nasional
 Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
Rekomendasi Khusus:
1.
Menyesuaikan terminologi-terminologi yang sudah tidak
relevan

Pasal 2,
Pasal 8 ayat (1),
Pasal 13,
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NO.

REKOMENDASI

PASAL TERKAIT
Pasal 14,
Pasal 31 ayat (1),
Pasal 31 ayat (2),
Pasal 32 ayat (4),
Pasal 34.

2.

Mengubah rumusan pasal agar dapat menjadi lebih jelas
dan lugas.

Pasal 6 ayat (3),
Pasal 8 ayat (1),
Pasal 17.

3.

Perlu mengkaji lebih jauh pendapat bahwa undangundang ini inkohesive karena memuat penggabungan
materi “Hukum Tata Negara” Hublu, “Hukum
Adminsitrasi Negara”, dan Foreign Service Acts ke dalam
satu undang-undang dan kemungkinan mengatur materimateri tertentu ke dalam undang-undang terpisah.

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Rekomendasi Umum:
 Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
 Tetap mengakomodasi diskresi untuk kepentingan diplomasi namun dengan batasbatas yang tetap menghormati hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat.
Rekomendasi Khusus:
1.
Menyesuaikan terminologi-terminologi yang sudah tidak
relevan dan memperjelas rumusan agar menjadi lebih
jelas dan lugas.

Bagian
Mengingat,
Pasal 26 ayat (1).

2.

Mengubah ketentuan agar lebih memberikan kepastian
hukum.

Pasal 4 ayat (2),
Pasal 35.

3.

Mempertegas relasi Undang-Undang Ekstradisi dengna perjanjian Ekstradisi. Apakah Undang-Undang Ekstradisi
akan berperan sebagai guildelines saja?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana
Rekomendasi Umum:
 Memperkuat koordinasi antarlembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Polisi,
Kejaksaan, KPK) untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan timbal balik
dalam masalah pidana.
 Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
Rekomendasi Khusus:
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NO.
1.

REKOMENDASI
Mengubah rumusan ketentuan untuk menghindari
potensi tumpang tindih dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain.

PASAL TERKAIT
Pasal 1 angka
(2), Pasal 6 huruf
e,
Pasal 19.

2.

Mengubah rumusan ketentuan agar menjadi lebih jelas
dan lugas.

Pasal 1 angka 2,
Pasal 2,
Pasal 6 huruf e,
Pasal 9 ayat (1),
Pasal 9 ayat (3).

3.

Perlu disusun juklak/juknis dan penetapan jangka waktu
(time frame) pemberian bantuan timbal balik dalam
masalah pidana.
Catatan: Pada tahun 2017, Kemenkumham selaku Central
Authority telah menginisiasi pembentukan SOP
pelaksanaan MLA.

-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian uang
Rekomendasi Umum:
Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
Rekomendasi Khusus:
1.
Mengubah rumusan ketentuan untuk menghindari
potensi tumpang tindih dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain.

Pasal 30, Pasal
31, Pasal 67,
Pasal 74, Pasal
77, dan Pasal 79.

2.

Mengubah rumusan ketentuan agar menjadi lebih jelas
dan lugas.

Pasal 12 ayat (1),
Pasal 69,
Pasal 74.

3.

Mengkaji lebih jauh efektivitas implementasi ketentuan
perampasan aset

Pasal 9,
Pasal 79 ayat (4),
Pasal 79 ayat (5).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar
Daerah Pabean Indonesia
Rekomendasi Umum:
 Mempertimbangkan untuk melakukan simplifikasi pengaturan dengan mengurangi
delegasi atau perujukan kepada peraturan teknis lainnya dan mengaturnya langsung
di dalam PP.
 Melakukan perubahan atau pencabutan ketentuan sesuai dengan temuan Pokja.
Rekomendasi Khusus:
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NO.
1.

REKOMENDASI
Memperjelas rumusan ketentuan agar menjadi lebih
lugas dan jelas.

PASAL TERKAIT
Pasal 7 ayat (3),
Pasal 18 ayat (1).

2.

Mengkaji kemungkinan untuk mengintegrasikan materi
yang pada mulanya didelegasikan atau mengau pada
ketentuan peraturan teknis lainnya.

Pasal 7 ayat (4),
Pasal 12 ayat (2),
Pasal 18 ayat (1),
Pasal 18 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan
Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Rekomendasi Khusus:
1.
Memperjelas rumusan ketentuan agar menjadi lebih Pasal 2 ayat (2)
lugas dan jelas.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tidak terdapat rekomendasi umum/khusus dari Pokja karena peraturan ini sudah dinilai
cukup baik.
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Rekomendasi Khusus:
1.
Memperjelas rumusan ketentuan agar menjadi lebih Pasal 6 ayat (1),
lugas dan jelas.
Pasal 6 ayat (2),
Pasal 9,
Pasal 13 ayat (1).
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Rekomendasi Umum:
Perlu mengkaji lebih jauh efektivitas Komite TPPU, utamanya setelah Perpres ini
mengganti komposisi keanggotaan Komite TPPU dan Tim Pelaksana yang diatur dalam
Pasal 5 dan Pasal 8 Perpres ini
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Rekomendasi Umum:
 Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
 Menaikkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat
Edaran Jaksa Agung, dan Peraturan Kepala BNN yang relevan dan selama ini telah
berjalan efektif ke dalam undang-undang.
 Mempertegas pembagian kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam penegakan
hukum (Kepolisian, Kejaksaan, BNN), dan dalam rehabilitasi (BNN, Kementerian
Kesehatan, dan Kementerian Sosial ) untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan
dalam implementasi undang-undang.
Rekomendasi Khusus:
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NO.
1.

REKOMENDASI
Mempertegas kewenangan penyidik Kepolisian dan
penyidik BNN

PASAL TERKAIT
Pasal 75, Pasal
76, Pasal 77,
Pasal 78, Pasal
79, Pasal 91 ayat
(5),
Pasal 101 ayat
(3), Pasal 137,

2.

Mengubah rumusan ketentuan untuk menghindari
potensi tumpang tindih dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain.

3.

Mengubah rumusan ketentuan agar menjadi lebih jelas
dan lugas.

Pasal 6 ayat (3),
Pasal 49 ayat (3),
Pasal 74 ayat (2),
Pasal 99 ayat (1)
, Pasal 130 ayat
(1)

4.

Menyelaraskan rumusan dengan ketentuan KUHAP
termasuk dengan perkembangan hukum acara pidana
yang diakomodasi melalui putusan MK.

Pasal 82 ayat (2),
Pasal 86, Pasal
88, Pasal 89,
Pasal 90, Pasal
91, Pasal 92,
Pasal 93, Pasal
94, Pasal 95,

5.

Mengubah ketentuan-ketentuan pidana yang dalam
implementasinya menyebabkan terjadinya
overkriminalisasi.

Pasal 111, Pasal
112,
Pasal 127,
Pasal 128 ayat
(1), Pasal 131,
Pasal 134,
Pasal 140, Pasal
141,
Pasal 148,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika
Rekomendasi Umum:
 Memperjelas leading institution dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika –
dengan menimbang keterkaitannya dengan pelaksanaan rehabilitasi sebagai hak-hak
Pecandu.
 Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
Rekomendasi Khusus:
1.
Memperjelas
ketentuan
mengenai
kewenangan
dan
pola
antarkementerian/lembaga terkait

pembagian
koordinasi

Pasal 4 ayat (2)
dan ayat (3),
Pasal 6 ayat (2),
Pasal 14 ayat (2),
Pasal 20.
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NO.

REKOMENDASI

PASAL TERKAIT

2.

Mengkaji lebih jauh efektivitas mekanisme wajib lapor
kepada Kepolisian Negara RI atau BNN: apakah pelapor
mau secara sukarela melaporkan diri pada Kepolisian
Negara RI atau BNN dengan kemungkinan dirinya malah
diproses secara pidana.

Pasal 6 ayat (2)

3.

Mengkaji lebih jauh efektivitas pengobatan dan/atau
perawatan melalui terapi berbasis komunitas atau
pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 12 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Rekomendasi Umum:
Mengubah ketentuan-ketentuan yang menjadi temuan Pokja yakni yang memiliki
rumusan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan asas materi muatan, memiliki potensi
tumpang tindih, dan tidak efektif dalam implementasinya.
Rekomendasi Khusus:
1.
Memperjelas rumusan ketentuan agar menjadi lebih
lugas dan jelas.

2.

Menyesuaikan ketentuan dengan asas-asas materi
muatan

3.

Mengkaji lebih jauh efektivitas implementasi ketentuan

Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (2),
Pasal 21 ayat (3),
Pasal 25 ayat (1),
Pasal 26 ayat (2),
Pasal 30 ayat (2),
Pasal 41 ayat (1),
Pasal 46 ayat (1),
Pasal 47 ayat (1).
Pasal 30 ayat (2),
Pasal 41 ayat (1),
Pasal 61 ayat (1)
dan (2).

Pasal 42 ayat (2)
Pasal 46 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Rekomendasi Umum:
Menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan induk bagi
ketentuan-ketentuan yang bersifat memperluas delegasi yang diberikan dengan
memperhatikan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan terkait selama
ini
Rekomendasi Khusus:
1.
Mengkaji lebih jauh efektivitas implementasi ketentuan- Pasal 2 ayat (2),
ketentuan yang bersifat memperluas delegasi yang Pasal 19 huruf b,
diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih Pasal 38
tinggi
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NO.
REKOMENDASI
PASAL TERKAIT
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Rekomendasi Umum:
 Mempertahankan karakteristik jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan,
dalam hal ini korban dari tindak pidana perdagangan orang
 Mengkaji lebih jauh efektivitas implementasi peraturan di lapangan, utamanya di
daerah-daerah di mana tindak pidana perdagangan orang kerap terjadi
 Mengubah beberapa pasal yang menjadi temuan Pokja
Rekomendasi Khusus:
1.
Memperjelas
pembagian
kewenangan
antar Pasal 6 ayat (1),
kementerian/lembaga pemerintah terkait, antara pusat Pasal 18 ayat (1),
dan daerah, serta antara pemerintah dan swasta.
Pasal 21 ayat (2)
2.

Mengkaji lebih jauh efektivitas implementasi ketentuan
mengenai pembebanan biaya pemulangan korban TPPO
di luar negeri kepada perwakilan negara asing yang
berada di Indonesia.

Pasal 20 ayat (2)

Terhadap rekomendasi-rekomendasi di atas maupun yang secara lebih mendetil telah
diuraikan di dalam Bab II laporan ini, beberapa catatan umum yang dapat diberikan:
a. Rekomendasi-rekomendasi ini perlu disampaikan kepada Kementerian dan
Lembaga terkait untuk dapat dipelajari dan didalami oleh Kementerian dan
Lembaga terkait untuk kemudian ditindaklanjuti.
b. Beberapa rekomendasi ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut terutama
terhadap ketentuan-ketentuan yang memiliki persoalan di tataran implementasi.
Akar permasalahan perlu ditemukan sehingga dapat merumuskan solusi yang
tepat sasaran.
c. Tindaklanjut terhadap hasil rekomendasi tidak selalu harus dilakukan dengan
mengubah ketentuan terkait. Pada beberapa temuan misalnya dikemukakan
bahwa peraturan dapat menjadi lebih efektif dengan memperjelas peraturan di
tataran pelaksanaan teknis seperti juknis atau juklak serta dengan menguatkan
komunikasi dan koordinasi antarlembaga terkait.
2. Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap kegiatan analisis dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di BPHN adalah sebagai berikut:
a. Sinergitas antara kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan dalam
melakukan analisis dan evaluasi membuahkan hasil analisis dan evaluasi yang
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lebih kaya. Hal ini merupakan hal yang perlu ditingkatkan untuk kegiatan analisis
dan evaluasi hukum yang akan dilakukan pada periode yang akan datang.
b. Penggunaan metode cost-benefit analysis dapat dikembangkan pada kegiatan
analisis dan evaluasi di masa mendatang guna memperkaya dan memperkuat
rekomendasi yang diberikan.
c. Ke depannya, dapat dipertimbangkan untuk melibatkan pemangku kepentingan
dan pakar melalui wawancara tertulis, terutama apabila terdapat kesulitan atau
kendala menghadirkan pihak-pihak terkait ke BPHN. Diharapkan hal ini dapat
membuat cakupan analisis dan evaluasi hukum menjadi semakin luas dengan
perspektif yang semakin kaya.
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