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Menimbang Politik HAM DPR

Oleh: Syamsuddin Haris

“…dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. 
Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam 
badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah 

Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya.”

(Bung Karno, dikutip dalam Muhammad Yamin, Naskah Persiapan 
Undang-undang Dasar 1945, 1959, hal. 75, ejaan disesuaikan)

Sejak Undang-undang Dasar (UUD) 1945 diamandemen secara berta-
hap mulai 1999 hingga 2002, struktur kekuasaan pemerintahan dapat 
dikatakan berubah secara drastis. Meskipun salah satu kesepakatan 
penting para politisi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah 
mempertahankan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, 
namun sebagian kekuasaan Presiden justru dipreteli. Sebaliknya, per-
an, kedudukan, dan otoritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin 
diperkuat dan meningkat secara signifi kan. Empat tahap amandemen 
konstitusi akhirnya menjadi momentum perubahan kecenderungan 
sistem politik ataupun struktur tata negara dari executive heavy pada 
era Orde Baru Soeharto menjadi legislative heavy pada era reformasi1. 
Lebih jauh lagi, yang berlangsung akhirnya bukanlah legislative heavy 
dalam arti luas (termasuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsur 
parlemen), melainkan “DPR heavy”2.

Salah satu perubahan drastis yang diamanatkan oleh konstitusi 
hasil amandemen adalah peralihan locus kekuasaan pembentukan 
undang-undang (UU) dari sebelumnya berada di tangan Presiden 
(dengan persetujuan DPR) menjadi otoritas DPR (setelah dibahas 

1 Lihat antara lain, Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, 
Bandung: Mizan, 2007.

2 Syamsuddin Haris, “Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di 
Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008)”, Disertasi Doktor pada FISIP-UI, 2008.
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dan mendapat persetujuan bersama dengan Presiden). Perubahan 
locus kekuasaan pembentukan UU ini tidak hanya memungkinkan 
DPR memiliki kesempatan yang luas untuk mengarahkan kebĳ akan 
pemerintahan, tetapi juga peran inisiasi tak terbatas bagi para wakil 
rakyat untuk merancang politik legislasi yang benar-benar berpihak 
pada kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Akan tetapi alih-alih memanfaatkan otoritas pembentukan UU 
yang beralih ke tangannya, DPR justru semakin memperluas kekua-
saan dengan cara memberi kewenangan baru bagi dirinya meskipun 
tidak diatur dan diamanatkan oleh konstitusi. Otoritas baru yang 
akhirnya kini menjerumuskan DPR sebagai lembaga superbody adalah 
kewenangan Dewan untuk memberikan persetujuan atas pengangka-
tan pejabat publik yang seharusnya menjadi otoritas penuh Presiden 
dalam skema sistem presidensial. Karena itu tidak mengherankan 
jika kini hampir seluruh pejabat publik serta anggota dan pimpinan 
komisi-komisi negara yang hendak diangkat oleh Presiden harus me-
lalui konfi rmasi dan persetujuan DPR.

Kendati bertentangan dengan semangat presidensialisme, 
perluasan otoritas DPR sebenarnya masih bisa ditoleransi apabila 
diorientasikan bagi kepentingan rakyat selaku pemberi mandat. Na-
mun persoalannya menjadi lain jika dalam realitasnya otoritas poli-
tik yang begitu besar justru disalahgunakan oleh para politisi partai 
di Senayan untuk mempertukarkan kepentingan politik-ekonomi 
mereka sendiri dengan unsur-unsur pemerintah. Maka yang tampak 
menonjol dalam kinerja DPR bukanlah “perjuangan sehebat-hebatnya” 
seperti pernah dimimpikan Bung Karno, melainkan politik transak-
sional yang mempertontonkan perilaku para politisi parpol mem-
perdagangkan kekuasaan dan hak politik mereka.

Legislasi: Otoritas Besar, Komitmen Kurang

Sebagai konsekuensi peralihan locus fungsi legislasi dari Presiden 
ke DPR, kinerja dan produk legislasi DPR semestinya memenuhi 
harapan publik akan hadirnya lembaga parlemen yang benar-benar 
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berjuang untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Ekspektasi 
publik yang tinggi terhadap DPR tentu wajar-wajar saja meng-
ingat citra buruk DPR selama era sistem otoriter Orde Baru yang 
tidak lebih sebagai “stempel” bagi setiap kebĳ akan yang diusulkan 
pemerintah. Apalagi, sejak Pemilu 2004 semua anggota DPR dipilih 
langsung oleh rakyat dari para kandidat yang diusung oleh partai-
partai politik yang lahir dari rahim reformasi. Dengan demikian 
DPR 2004-2009 yang menandai berlaku efektifnya struktur politik 
atau ketatanegaraan baru berdasarkan konstitusi hasil amandemen 
diharapkan pula mewarnai kinerja institusi yang mewakili suara 
rakyat tersebut.

Namun dalam realitasnya, DPR bukan hanya gagal memenuhi 
harapan publik, melainkan juga relatif gagal mewujudkan janji dan 
rencana mereka sendiri terkait fungsi pembentukan pembentukan 
UU. Fakta dan angka-angka tentang produk legislasi yang dihasil-
kan DPR periode 2004-2009 misalnya, jelas membenarkan sinyale-
men kegagalan tersebut. Persoalannya, dari 366 rancangan UU (RUU) 
yang direncanakan untuk diundangkan dalam program legislasi na-
sional selama periode 2004-2009, DPR hanya berhasil menyelesaikan 
193 RUU atau sekitar 52,7 persen di antaranya3. Tampak jelas bahwa 
meskipun otoritas Dewan pasca-amandemen konstitusi jauh lebih be-
sar, namun hal itu belum mampu diwujudkan dalam kinerja legislasi.

Kegagalan relatif kinerja legislasi DPR itu lebih jauh lagi tam-
pak dalam ruang lingkup substansi perundang-undangan yang dise-
lesaikan selama masa bakti 2004-2009. Dari 193 UU yang diselesaikan 
DPR, ternyata sebagian besar di antaranya adalah UU pemekaran 
wilayah yang mencakup 65 UU atau 33,7 persen. Klasifi kasi kedua ter-
besar (18 UU) adalah perundang-undangan bidang pemerintahan, se-
dangkan yang ketiga terbanyak adalah perundang-undangan bidang 
hukum (17 UU). Perlu segera digarisbawahi, kendati perundang-
undangan bidang hukum mencakup jumlah yang cukup banyak 
dibandingkan misalnya dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, 

3  Lihat Siti Maryam Rodja, et al, Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009: 
Rekam Jejak Kuasa Mengatur, Jakarta: PSHK, 2010, hal. 10.
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serta pangan dan pertanian, namun ternyata sebagian besar UU bi-
dang hukum terkait pengesahan dan atau ratifi kasi atas konvensi 
dan perjanjian internasional4.  Ironisnya, sebagaimana juga digaris-
bawahi dalam buku hasil studi ELSAM ini, hampir keseluruhan UU 
yang merupakan pengesahan atas konvensi internasional yang ter-
kait bidang hukum dan HAM, lebih merupakan inisiatif pemerintah 
ketimbang prakarsa para wakil rakyat di DPR.

Realitas kinerja legislasi DPR yang masih memprihatinkan ini 
bertolak belakang dengan kecenderungan perilaku para politisi parpol 
di Senayan yang memperoleh fasilitas kerja dan sistem pendukung 
relatif baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tuntutan 
para anggota Dewan atas fasilitas kerja dan tunjangan yang lebih baik 
bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pun agenda studi 
banding ke manca negara dari hampir semua alat kelengkapan DPR, 
sementara kinerja legislasi tak kunjung lebih baik.

Distorsi Pengawasan DPR

Realitas politik seperti dikemukakan di atas tidak hanya tampak 
dalam penggunaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, me-
lainkan juga dalam pemanfaatan hak-hak politik yang dimiliki DPR 
dan dilembagakan dalam konstitusi hasil amandemen, yakni hak in-
terpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selama periode 
2004-2009 misalnya, DPR begitu bersemangat menggunakan hak in-
terpelasi dan hak angket, sehingga tak kurang dari 14 usulan hak in-
terpelasi dan sembilan usulan hak angket dicoba digulirkan oleh para 
politisi parpol di DPR5. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil 
usulan penggunaan hak interpelasi dan hak angket itu yang akhirnya 
disepakati menjadi hak politik institusi DPR. Dari sebagian kecil hak 
yang disepakati itu pun hampir tidak tidak ada tindak lanjut signifi kan 
yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

4 Selanjutnya lihat, Siti Maryam Rodja, et al, ibid, hal. 74-75.
5 Selama periode 2004-2009, Setjen DPR sendiri mencatat hanya terdapat 11 usulan 

penggunaan hak interpelasi dengan status sembilan hak interpelasi telah “selesai diproses” 
dan dua hak interpelasi lainnya “masih diproses”. Sedangkan hak angket tercatat sembilan 
yang diusulkan dengan status dua hak angket “masih diproses” dan tujuh lainnya telah “selesai 
diproses”. Tidak jelas apa yang dimaksud “masih diproses” dan “selesai diproses”.
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Usulan penggunaan hak interpelasi terkait penyelesaian kasus 
KLBI/BLBI misalnya yang disepakati semua fraksi sebagai hak DPR 
dan digulirkan sejak Desember 2007, tidak ada tindak lanjut dalam 
bentuk penyelesaikan hukum yang signifi kan. Begitu pula hak angket 
atas kekisruhan penyelenggaraan Pemilu 2009 terkait daft ar pemilih 
tetap yang amburadul, berhenti sebagai hak politik DPR yang tidak 
ada dampak yang bersifat terobosan kebĳ akan dalam rangka perbaikan 
mekanisme penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Tampak sekali kecenderungan bahwa fungsi pengawasan De-
wan didistorsikan sekadar sebagai hak interpelasi dan hak angket. Se-
olah-olah semakin sering hak interperlasi dan hak angket digunakan 
maka semakin produktif dan “hebat” pula DPR. Padahal, belum tentu 
isu kebĳ akan yang melatarbelakangi munculnya usulan penggunaan 
hak interpelasi dan hak angket benar-benar menjadi prioritas kebutu-
han publik. Kalaupun isu kebĳ akan merupakan prioritas kebutuhan 
publik seperti contoh yang dikemukakan di atas, dalam realitasnya 
hampir tidak ada tindak lanjut yang dilakukan DPR setelah menggu-
lirkan hak-hak politik tersebut.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, penggunaan hak in-
terpelasi dan hak angket tidak lebih sebagai cara ataupun taktik para 
politisi parpol di Senayan untuk meningkatkan daya tawar politik 
terhadap pemerintah di satu pihak, dan “alat transaksi” untuk mem-
pertukarkan kepentingan politik-ekonomi para anggota Dewan di 
lain pihak. Akibatnya, penggunaan hak-hak politik DPR cenderung 
dĳ adikan “panggung politik” oleh para politisi parpol di Senayan 
untuk memperlihatkan secara public bahwa sebagai wakil rakyat 
mereka peduli atas aneka persoalan bangsa kita. Hak angket atas 
skandal penalangan 6,7 triliun rupiah kepada Bank Century dapat di-
jadikan contoh mutakhir. Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan 
Sejahtera yang semula begitu “ngotot” hendak membongkar skandal 
Century akhirnya diam seribu basa ketika pemerintah ingin mem-
buka kasus pengemplangan pajak yang dilakukan kelompok usaha 
Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar), dan tatkala anggota DPR 
dari PKS, Misbahun, tersangkut bisnis “haram” yang memanfaatkan 
kekacauan manajemen bank yang sama.
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Koalisi enam parpol pendukung pemerintah (Partai Demokrat, 
Golkar, PKS, PAN, PKB dan PPP) di bawah bendera Sekretariat 
Gabungan (Setgab) Koalisi yang semula dibentuk Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk mengefektifk an kinerja pemerintah, 
akhirnya terperangkap sebagai wadah transaksi politik di antara par-
pol yang bergabung di dalamnya. Dalam situasi demikian tampaknya 
tak banyak yang bisa diharapkan publik dari fungsi pengawasan DPR 
kecuali sekadar maraknya pentas politik nasional akibat hiruk-pikuk 
perilaku para politisi parpol yang cenderung “memperdagangkan” 
otoritas dan hak politik mereka sendiri.

Politik HAM DPR

Oleh karena itu barangkali terlalu mewah jika kita berharap DPR me-
miliki semacam skema dan desain legislasi terkait peningkatan kualitas 
penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Konsistensi atas program 
legislasi tahunan saja belum tampak pada kinerja institusi DPR, apa-
lagi suatu politik legislasi komprehensif yang tak hanya mencakup 
bidang penegakan hukum dan HAM, tetapi juga memiliki perspektif 
rasa keadilan publik serta penghormatan dan perlindungan HAM. 
Hasil kajian ELSAM yang diterbitkan ini tidak hanya mengkonfi rmasi 
buruknya komitmen, perspektif, dan keberpihakan HAM para wakil 
rakyat di Senayan, melainkan juga memperlihatkan tidak adanya de-
sain besar DPR dalam politik legislasi. Padahal, peralihan locus pem-
bentukan UU dari Presiden ke DPR semestinya ditindaklanjuti oleh 
partai-partai politik di Dewan dalam bentuk desain legislasi lima ta-
hunan yang didasarkan pada kebutuhan obyektif bangsa kita dalam 
mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Publik semestinya dapat berharap dari fungsi pengawasan 
Dewan untuk mengoptimalkan kinerja dan pemihakan DPR dalam 
penegakan hukum dan HAM. Jika fungsi legislasi barangkali memer-
lukan energi lebih bagi para politisi DPR, maka fungsi pengawasan 
sebenarnya hanya memerlukan konsistensi komitmen wakil 
rakyat dalam membela dan memperjuangkan muatan serta perspektif 
HAM dalam setiap kebĳ akan pemerintah. Sekurang-kurangnya, publik 
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berharap DPR bersikap korektif dan kritis atas setiap rencana kebĳ akan 
pemerintah yang mengabaikan dan menafi kan perspektif HAM.

Rendahnya komitmen HAM parpol-parpol di DPR dapat pula 
dilihat dari minimnya upaya mereka untuk mendesak pemerintah 
menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM seperti Tragedi 
Trisakti, kasus Semanggi I dan II, pembunuhan “Udin”, wartawan 
Bernas Yogyakarta, pembunuhan aktivis HAM Munir, dan banyak 
kasus pelanggaran HAM lainnya, baik sebelum reformasi, pada saat 
pergolakan politik 1998-1999, maupun pasca-reformasi. Begitu pula 
kasus-kasus pelanggaran HAM terkait tindak kekerasan yang di-
lakukan oleh kelompok sosial, etnik, dan agama tertentu terhadap 
kelompok sosial lain yang kebetulan berstatus minoritas. Komitmen 
sebagian politisi parpol barangkali cukup besar, namun yang tidak 
begitu tampak adalah konsistensi komitmen DPR secara institusi 
dalam membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di satu pihak, 
dan desakan bagi muatan kebĳ akan berperspektif HAM di pihak lain.

Penguatan Kapasitas DPR

Uraian singkat di atas menggarisbawahi kekecewaan dan keprihatinan 
publik atas kualitas kinerja dan komitmen DPR terutama dalam 
penegakan hukum dan perlindungan HAM. Namun kekecewaan 
dan keprihatinan tersebut selamanya akan berhenti sekadar sebagai 
kekecewaan dan keprihatinan belaka jika berbagai elemen kekuatan 
masyarakat sipil (civil society) tidak turut mendorong terjadinya pe-
rubahan dalam kinerja parlemen.

Soalnya sangat jelas, seperti diamanatkan oleh konstitusi hasil 
amandemen, DPR memiliki otoritas politik yang besar serta hak-hak 
politik yang luas, yang bahkan melampaui otoritas parlemen dalam 
skema sistem presidensial. Artinya, kekuasaan DPR yang begitu be-
sar perlu dikelola dan diarahkan agar sebesar-besarnya dimanfaat-
kan untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Satu-satunya pi-
hak berkepentingan yang dapat mendorong peningkatan kapasitas 
dan komitmen para wakil rakyat di DPR adalah elemen kekuatan 
masyarakat sipil.
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Dalam kaitan itu, penerbitan buku hasil studi ELSAM ini 
patut memperoleh penghargaan dan apresiasi. Evaluasi yang di-
lakukan ELSAM melalui kegiatan riset ini menggarisbawahi reali-
tas DPR yang memiliki otoritas politik begitu besar, namun lemah 
dalam kapasitas dan komitmen memperjuangkan kepentingan publik. 
Secara individu anggota dan sebagian politisi parpol di Senayan, 
komitmen itu barangkali memang ada, namun secara institusi DPR 
hampir tidak tampak konsistensi komitmen Dewan dalam penegakan 
hukum dan HAM.

Barangkali disinilah letak urgensi agenda penguatan kapasitas 
DPR ke depan agar institusi yang pembentukannya menghabiskan 
energi bangsa itu benar-benar kembali ke khitt ah-nya sebagai wakil-
wakil rakyat yang berjuang mengangkat harkat kehidupan rakyat.

Kalimalang, 30 Juli 2011.
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Parlemen dan HAM: Visi Tanpa Eksekusi

Oleh: Eva K Sundari

Meski dalam Amandemen I UUD 1945 dikatakan perlemen adalah 
sebagai legislator, tetapi faktanya eksekutif, baik di tingkatan nasional 
dan daerah merupakan aktor penting dalam pembuatan peraturan 
perundangan.  Bersama DPR/DPRD, eksekutif teribat langsung dan 
sering lebih aktif berperan dalam pengusulan, pembuatan dan penge-
sahan peraturan dalam bentuk peraturan baik dalam bentuk undang-
undang, dan peraturan dibawahnya. 

Selama ini, aturan yang mendasari pembentukan undang-
undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memiliki pengertian 
dalam pasal 1 ayat (1): “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada 
dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penye-
barluasan”. 

Khusus penggunaan asas HAM sebagai dasar pembuatan 
setiap undang-undang dan peraturan yang lebih rendah, dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maupun revisi Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak memerintahkan secara eksplisit 
penggunaan konvensi internasional dan Undang-Undang HAM se-
bagai dasar pembuatan sebuah undang-undang baru. 

Pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
dinyatakan bahwa undang-undang harus mengandung asas kema-
nusiaan, dan pasal 8 huruf a yaitu mengatur lebih lanjut ketentuan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 1. Hak asasi Manusia; 
2. Hak dan kewajiban warganegara; 3. pelaksanaan dan penegakan 
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kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4. wilayah 
negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kepen-
dudukan; 6. keuangan negara. Dalam pasal ini hanya pembentukan 
perundangan yang mengandung asas kemanusiaan (pasal 8 berisi 
pengaturan lebih lanjut ketentuan yang menyangkut HAM). Keten-
tuan tentang asas HAM ini tidak diulang secara tegas dalam aturan  
pembuatan peraturan yang lebih rendah misalnya dalam pembuatan 
peraturan seperti Perpu, Perda ataupun peraturan lainnya. 

Dalam kaitan di atas, Moh. Mahfud MD membedakan produk 
hukum secara tajam. Pertama, produk hukum yang responsif/popu-
listik, dimana karakter produk hukum mencerminkan rasa keadilan 
dan memenuhi harapan mayarakat. Dalam proses pembuatannya 
memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompk-kelompok 
sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat respon-
sif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam 
masyarakat. 

Sedangkan karakter yang kedua adalah produk hukum kon-
servatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih 
mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keingi-
nan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat 
pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum 
responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan 
kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam 
pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. 

Sementara, agar memenuhi asas manfaat sepatutnya ada 
komitmen dari pembuat perundangan untuk menyertakan peran 
masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang maupun 
peraturan yang lebih rendah. Di saat yang sama, undang-undang 
maupun peraturan dibawahnya harus pula secara eksplisit mengin-
tegrasikan perspektif HAM berupa pasal-pasal yang memperkuat pe-
menuhan hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara 
sehingga tidak sebatas menjadi asas tetapi sudah menjadi norma yang 
operasional.  
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Liberalisasi Perekonomian vs HAM

Berbeda dengan fakta di Barat bahwa HAM dan Sistem Pasar bisa 
berlangsung harmonis, tidak demikian halnya di Indonesia. Relasi 
ekonomi Indonesia-Barat berdasar division of labor sebagaimana ja-
man kolonial masih berlanjut dan dilapangkan melalui proses legis-
lasi. Hal ini sudah dimulai sejak Orba yang semakin intensif melalui 
penandatanganan Lett er of Intent IMF oleh Suharto saat menjelang 
keruntuhannya.

Ephoria Reformasi berupa penguatan hak politik rakyat (ber-
akhirnya dwi fungsi ABRI, pemilihan langsung, freedom for press) tidak 
disertai dengan penguatan hak ekonomi rakyat. Melalui program Law 
Reform, maka dibuatlah paket UU ekonomi yang berisi pencabutan 
akses dan kontrol rakyat terhadap SDA Indonesia untuk dikuasakan 
kepada asing. Lima paket UU energi, sumber daya air, maupun 23 
UU yang berkaitan dengan pertanian semuanya mempunyai roh yang 
sama yaitu pemberian kuasa kepada perusahaan vis a vis rakyat (yang 
rawan dikriminalisasi).

Liberalisasi juga sekaligus merupakan pelemahan peran 
negara dalam perekonomian dan semuanya diserahkan ke swas-
ta/pasar. Akibatnya, strategi rights based development yang secara 
eksplisit menempatkan negara sebagai penanggung jawab pe-
menuhan hak dasar (HAM) rakyat tergerus. Privatisasi di sektor 
pendidikan dan kesehatan misalnya, membuat terpuruk rakyat 
miskin. HDI Indonesia terus melorot dari ranking 98 di tahun 2004 men-
jadi 111 di th 2008. Logikanya mudah, pasar/swasta tidak punya kewa-
jiban memenuhi HAM karena mereka pemburu keuntungan. Kewajiban 
pemenuhan HAM itu pada Negara.

Pemerintah sebagai bagian pembuat undang-undang dan per-
aturan dibawah undang-undang, memiliki peran yang krusial dalam 
proses pembuatan undang-undang untuk liberalisasi ekonomi. Dalam 
prakteknya, hampir seluruh UU untuk liberalisasi ini di-draft -kan oleh 
konsultan asing yang memiliki lobi kuat di pemerintahan terutama di 
Depkeu dan Bappenas. 
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Sejak kejatuhan Orde Baru, pemerintah praktis dalam geng-
gaman negara-negara maupun organisasi keuangan internasional  
melalui pemberian pinjaman hutang kepada pemerintah. Bentuk 
tekanan tersebut salah satunya dapat dilihat dari usulan undang-
undang dan peraturan pemerintah yang berpihak kepada para pemo-
dal/perusahaan asing. Kita tentu ingat skandal pengajuan RUU Bi-
dang Keuangan oleh Menkeu Sri Mulyani yang sama persis dengan 
draft  yang disiapkan sebuah konsultan asing. Setelah ditolak DPR, 
kembali diajukan tanpa revisi apapun. Penelitian BIN melaporkan, 
setidaknya ada 76 undang-undang yang dipersiapkan oleh konsultan 
asing.  

Liberalisasi ekonomi ini bukan saja di bidang keuangan, energi, 
dan perdagangan tetapi juga di pertanian. UU Nomor 41 tahun 2009 
tentang pertanian telah terbukti berdampak buruk pada  kehidupan 
para petani kecil, petani penggarap dan buruh tani yang bergantung 
dari lahan yang tidak begitu luas. Kesempatan untuk pemanfaatan 
lahan pertanian lebih diberikan kepada para industri yang memiliki 
modal besar. Marjinalisasi rakyat terhadap sumberdaya ekonomi bisa 
dilihat dari fakta-fakta yang dibuka Kompas misalnya, 92% tambang 
dikuasai perusahaan asing sedangkan Pertamina hanya mengelola 
8% saja. Di dunia perbankan, hampir 60% bank milik asing. Demikian 
juga ketersediaan pangan yang tergantung pada impor. Praktis, kita 
tidak punya kedaulatan di bidang ekonomi secara keseluruhan.

Yang lebih runyam, sikap pemerintah yang tidak pro HAM me-
nyebabkan munculnya standar ganda terhadap  peraturan-peraturan 
daerah yang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi sering-
kali muncul di beberapa daerah. Amat mudah Pemerintah membatal-
kan sekian ribu Perda yang tidak ramah terhadap iklim investasi dan 
mendiamkan   100an Perda Syariah di beberapa daerah yang diskrimi-
natif.

Bukan saja perda-perda ini sering sekali menjadi konfl ik di ma-
syarakat karena merampas HAM rakyat karena membatasi hak-hak 
warganegara untuk mencari nafk ah di waktu malam, atau di saat bu-
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lan puasa. Lebih buruk lagi, pembiaran tersebut menyebabkan ada ma-
syarakat yang menjadi obyek kekerasan akibat sweeping oleh kelompok 
tertentu atas dasar perda tersebut. 

Penguatan Kualitas Anggota Legislatif 

Terjadinya pelemahan akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-
daya ekonomi di dalam negeri ini tidak perlu terjadi seandainya 
DPR mampu menghadang serbuan paket liberalisasi ekonomi yang 
miskin perspektif perlindungan HAM ekosob di atas. Dalam revisi 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam pasal 6 huruf b sudah 
berisi kalimat asas kemanusiaan yang dalam penjelasannya memi-
liki makna bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-un-
dangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-
hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara 
dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

Perintah tersebut sulit terwujud mengingat fakta bahwa penge-
tahuan para politisi terhadap HAM sangat minim atau bahkan tidak 
ada sama sekali bagi yang berlatarbelakang non hukum.  Sayangnya 
pula, dalam UU 10/2010 juga tidak ada aturan normatif yang secara 
eksplisit keharusan mengintegrasikan asas-asas konvensi internasional 
mengenai HAM melalui UU ratifi kasi HAM dalam setiap pembuatan 
rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan yang lebih 
rendah dari undang-undang. Undang-undang yang sederajat dapat 
digunakan sebagai dasar pembentukan undang-undang baru. 

Penggunaan UU HAM sebagai salah satu dasar untuk 
pembentukan undang-undang ataupun peraturan lainnya sangat 
penting sebagai jaminan untuk menghindari terjadinya pelang-
garan terhadap kemanusiaan yang dilindungi secara hukum atau 
terjadinya pengesampingan hak-hak warganegara oleh pemerin-
tah ataupun oleh pihak-pihak yang diuntungkan oleh adanya un-
dang-undang dan peraturan yang lebih rendah. Kualitas politisi 
ini menjadi kunci mengingat sumberdaya pemerintah yang lebih 
kapabel terutama dalam ketrampilan legal drafting. 
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Sumberdaya parlemen di lain pihak, belum berpengalaman 
serta tidak dipersiapkan secara serius oleh partai bukan saja berkaitan 
dengan ketrampilan legal draft ing tetapi juga termasuk tiadanya pem-
bekalan perspektif HAM pada para kader mereka. Akibatnya,  kemam-
puan para anggota parlemen dalam hal pembuatan undang-undang 
amat lemah terutama para politisi dari parpol baru. Adalah tugas 
partai politik untuk memastikan kemampuan para anggota parlemen 
untuk memperkuat HAM rakyat dalam legislasi. Hanya  anggota par-
lemen yang memiliki kualitas yang baik serta berkomitmen kuat ter-
hadap HAM akan dapat menciptakan produk undang-undang yang 
berpihak kepada masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia 
dan warganegara. 

Masih lemahnya proses pengkaderan oleh lembaga kepartaian 
digenapi dengan kelemahan sistem pemilu yang hanya memberikan 
kesempatan lebih pada politisi yang popular dan kaya (bukan ber-
dasar kompetensi). Kelemahan ini dapat dikompensasi dengan peli-
batan dan pengawasan masyarakat kedalam proses pembuatan  se-
tiap undang-undang dan peraturan. Para aktivis HAM, sepatutnya 
mempunyai ketrampilan lobby dan advokasi kebĳ akan publik ter-
utama di parlemen. Strategi intervensi di hulu (pembuatan UU) akan 
lebih efektif bagi penegakkan dan penguatan HAM dibanding sikap 
kritis dan reaktif di hilir, yaitu advokasi terhadap ekses-ekses pelang-
garan HAM yang diakibatkan adanya UU yang tidak pro HAM.
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Sejalan dengan agenda demokratisasi di Indonesia pasca-1998, ke-
sadaran bahwa hak asasi manusia merupakan elemen yang tak ter-
pisahkan dari demokrasi semakin meluas. Penghormatan hak asasi 
merupakan prasyarat mutlak terbentuknya tata kelola pemerintahan 
yang demokratis. Jaminan penghormatan dan perlindungan hak 
asasi tiap warga negara memungkinkan warga memperolah per-
lindungan atas kebebasan sipilnya. Dengan demikian, warga dapat 
berkontribusi sepenuhnya dalam mewujudkan demokrasi, baik me-
lalui partisipasi politik secara bebas, keluasan berorganisasi, berpikir 
dan berpendapat, serta menempatkannya setara di hadapan hukum. 

Paska bergulirnya transisi politik tahun 1998, institusionalisasi 
Hak Asasi Manusia berlangsung dengan cepat baik melalui adopsi 
langsung norma hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-
undangan nasional seperti tampak pada perubahan kedua UUD 1945  
dan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun melalui 
proses ratifi kasi. Sejauh ini, Indonesia telah menjadi negara pihak dari 
7 konvensi utama HAM, termasuk yang terakhir diratifi kasi adalah 
Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas di tahun 2011. 

Pengadopsian standar hak asasi manusia tersebut secara in-
heren menempatkan negara sebagai pengampu kewajiban yang 
mencakup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak. Real-
isasi kewajiban negara atas HAM setidaknya membutuhkan tiga pilar 
utama, pertama, kebĳ akan sebagai kerangka normatif, penganggaran 
yang terkait dengan alokasi sumber daya negara, dan justiciabilitas 
hak, yang ditopang melalui fungsi peradilan. Dengan demikian ter-
lihat bahwa dua pilar utama berada di cabang kekuasaan legislatif 
dan eksekutif. Kemajuan progresif pemenuhan hak asasi, dengan 
demikian tidak dapat dipisahkan dari kemampuan lembaga legislatif 
untuk menempatkan HAM sebagai pilar utama pelaksanaan fungsi 
dan kewenangannya.
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Dengan bergesernya pendulum keseimbangan kekuasaan 
pemerintah kearah heavy legislative body semenjak reformasi 1998, 
tak dapat dipungkiri DPR memegang perang yang semakin penting 
dalam upaya promosi, proteksi, dan realisasi pelaksanaan hak asasi 
manusia (HAM).  Keberhasilan amandemen UUD 1945, yang menjadi 
bagian penting konsolidasi demokrasi Indonesia pasca-rezim otori-
tarian, makin memperkukuh posisi dan kewenangan DPR. UUD 1945 
sebagai highest-norm dalam hirarki peraturan perundang-undangan 
di Indonesia, memberikan kewenangan kepada DPR dalam pemben-
tukan undang-undang (legislation), penganggaran (budgeting), dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang sekaligus kinerja 
eksekutif (monitoring).  Selain itu kewenangan untuk mengusulkan 
pemakzulan (impeachment) presiden menguatkan posisi lembaga leg-
islatif. 

Memperhatikan hal tersebut, nyata bahwa ada hubungan an-
tara hak asasi manusia, demokrasi dan institusi politik, khususnya 
DPR, sebagai pihak yang memiliki peranan penting bagi perlindun-
gan hak asasi manusia. Dengan kata lain, jaminan dan perlindungan 
hak asasi manusia hanya akan berjalan baik, bilamana perangkat-
perangkat demokrasi yang terealisasi dalam institusi-institusi politik, 
mampu berjalan secara baik dan memiliki keberpihakan terhadap hak 
asasi manusia. Begitupun sebaliknya, demokrasi akan berjalan seb-
agaimana mestinya, dalam pengertian demokrasi substansial, jikalau 
hak asasi manusia keseluruhan warga negara dĳ amin, dilindungi dan 
dipenuhi, sehingga instrumen-instrumen demokrasi bekerja sesuai 
dengan yang dikehendaki warga. 

Dalam hubungan itu, peranan aktor-aktor  di parlemen men-
jadi sangat signifi kan. Keberpihakan aktor-aktor politik di parlemen 
sangat diperlukan, khususnya dalam hal pembentukan hukum yang 
sejalan dengan penguatan hak asasi manusia. Diperlukan keseimban-
gan antara hak asasi manusia dan demokrasi, keduanya tergantung 
dan berhubungan satu sama lain, sehingga perlu diciptakan satu 
sistem (norma) hukum yang melindungi hak asasi manusia. Aktor 
politik di parlemen akan sangat memberi warna dalam menciptakan 
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guratan politik beragam produk hukum yang dihasilkannya. Apakah 
produk hukum tersebut sejalan terhadap upaya perlindungan hak 
asasi manusia, atau justru sebaliknya, mengingkari atau membatasi 
perlindungan hak asasi.

DPR akan sangat menentukan dalam menentukan pilihan 
kebĳ akan yang memiliki relasi dengan hak asasi manusia. Apakah 
kebĳ akan tersebut mampu memberdayakan (enabling) semangat 
pemajuan hak asasi manusia, atau malah menghambat (constraining) 
upaya penegakan hak asasi manusia. Sejauhmana keberpihakan DPR 
terhadap pemajuan hak asasi manusia dapat diukur dari seberapa 
besar perspektif dan paradigma hak asasi manusia tersirat dan ter-
surat dalam produk kebĳ akannya. Kemudian, sebagai manifestasi 
dari perwakilan rakyat, DPR seharusnya juga berperan penting dalam 
menciptakan kesadaran publik (public awareness) tentang arti penting 
pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Pada titik inilah DPR sebagai pembentuk hukum dan undang-
undang bersama Presiden, dituntut untuk memunculkan peran ak-
tifnya. Sudah seharusnya, DPR yang merupakan representasi rakyat 
Indonesia, yang menginginkan dĳ amin dan dipenuhinya hak-hak 
asasinya sebagai warganegara, menjadi inisiator dalam setiap lang-
kah upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Pemben-
tukan hukum nasional maupun ratifi kasi kovenan internasional hak 
asasi manusia menjadi hukum nasional, membutuhkan peran aktif 
DPR. Tidak sekedar menunggu usulan pembahasan dari pemerintah. 
Produk perundang-undangan yang dihasilkan DPR sudah waktunya 
diarahkan tidak lagi sekedar membebani warganegara dengan ke-
wajiban, melainkan memperkuat upaya pemenuhan hak-hak warga-
negara. Relasi negara dengan warganya yang selama ini dibangun 
dengan perspektif kewajiban, sudah seharusnya direkonstruksi de-
ngan menggunakan perspektif hak. 

Kerja DPR tentunya tidak berhenti pada titik pembentukan 
hukum saja. Kewenangan DPR untuk memonitor kinerja pemerintah 
dalam pelaksanaan undang-undang, menjadikannya penting dalam 
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mengawasi sejauhmana tanggung jawab negara dalam memenuhi 
hak warganya. Pemenuhan hak asasi manusia musti ditempatkan se-
bagai kewajiban negara (state obligation), yang tak boleh disimpangi 
sekecil apapun. Karenanya peran aktif DPR dalam aksi ini penting 
untuk segera diwujudkan.

Memerhatikan posisi penting DPR dalam promosi dan per-
lindungan hak asasi manusia, melalui seperangkat fungsi yang dimi-
liki itulah, kemudian diperlukan suatu mekanisme pemantauan dan 
penilaian atas kinerja DPR dalam kaitannya dengan hak asasi manu-
sia. Pemantauan ini penting, selain untuk memastikan sejauh mana 
produk DPR sejalan dengan hak asasi manusia, juga sekaligus men-
jadi upaya untuk memperkuat kapasitas hak asasi manusia parlemen. 

Terbitnya buku ini, merupakan awalan dari pekerjaan panjang 
untuk memantau sejauhmana DPR menggunakan hak asasi manusia 
sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan seluruh fungsi dan 
kewenangannya. Pekerjaan ini diharapkan akan dapat dilakukan se-
cara rutin dan berkesinambungan, sehingga pada saatnya dapat di-
pastikan DPR akan menjadikan hak asasi manusia sebagai pondasi 
dan paradigma dalam setiap pelaksanaan fungsi dan kewenangan 
DPR. Sebagai awalan, buku yang bersumber dari penelitian yang 
dilakukan ELSAM pada periode 2008-2009 ini, tentu tak lepas dari 
kekurangan di beragam sisi. Untuk itu, seiring dengan berjalannya 
proses dan waktu, catatan dari berbagai pihak dan khalayak, diharap-
kan akan terus melengkapi upaya ELSAM, dalam melakukan peman-
tauan dan penilaian terhadap kinerja HAM dalam pelaksanaan fungsi 
dan kewenangan DPR ini. Akhirnya, selamat membaca...

Jakarta, 1 Oktober 2011

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
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BAB I
PENDAHULUAN

“Hak fundamental itu adalah suatu hak untuk 
memiliki hak-hak (ein Recht, Rechte zu haben)”.

(Hannah Arendt-The Origin of Totalitarianism, 1951)

I.1. Pengantar

Salah satu tuntutan yang mengemuka, bersamaan dengan berlang-
sungnya reformasi politik, semenjak paruh pertama 1998, adalah ke-
harusan adanya lembaga perwakilan yang kuat, dan memiliki jarak 
tegas terhadap pemerintah. Melihat signifi kansi fungsi lembaga per-
wakilan, menjadikannya penting, untuk berjarak dengan pemerin-
tah—eksekutif. Khususnya, mengingat peran strategis lembaga ini 
dalam mengawasi kinerja pemerintah, maupun dalam kapasitasnya 
sebagai pelaksana fungsi representasi, yang mewakili kepentingan 
seluruh rakyat. Keharusan ini menjadi sebuah upaya untuk menjaga 
otoritas, imparsialitas, dan menjauhkan lembaga perwakilan dari in-
tervensi maupun tekanan, sehingga fungsi pengawasannya berjalan 
lebih efektif. Ketika lembaga perwakilan dĳ adikan kepanjangan 
tangan pemerintah, yang terjadi adalah korporatisasi, dan selanjut-
nya berujung dengan penempatan lembaga perwakilan tersebut se-
bagai alat legitimasi kebĳ akan pemerintah semata. Segala kritik dan 
masukan terhadap pemerintah hanya aksesoris politik semata, yang 
sekedar menunjukkan dinamika semu, dan tentunya tidak banyak 
manfaatnya bagi rakyat. 

Setidaknya ada dua argumen yang mendasari penjelasan soal 
pentingnya peran lembaga perwakilan, yang dalam konteks Indo-
nesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertama, DPR secara 
institusional merupakan manifestasi hak sipil-politik rakyat dalam 
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pemilihan umum. Anggota DPR adalah wakil partai politik yang di-
pilih melalui pemilu, dan pelaksanaan pemilu merupakan salah satu 
tolok ukur proses demokratisasi prosedural. Dengan kedudukannya 
itu, DPR secara kelembagaan, maupun anggota DPR secara personal, 
mengemban amanat rakyat untuk melaksanakan sebagian hak yang 
sudah dipercayakan kepadanya ketika memilih. Argumen kedua, DPR 
memiliki peran dan fungsi yang mencerminkan operasionalisasi ma-
ju-mundurnya hak asasi manusia. Sebagai dasarnya, bisa dilihat dari 
tiga fungsi utama DPR, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan ang-
garan. Sebagaimana diatur dalam konstitusi, UUD 1945 hasil aman-
demen, dan juga Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan 
(Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD—UU No. 22 Tahun 2003. 

Pasca-reformasi politik 1998, sebagian kalangan mempercayai 
bahwa telah terjadi pergeseran kekuasaan, dari yang semula terpusat 
pada eksekutif (executive heavy), kini bergeser menjadi legislatif yang 
justru lebih kuat (legislative heavy). Dalam kalimat A. Ahsin Thohari, 
Parlemen telah mengalami perubahan dari ‘rubber stamp’ menjadi 
lembaga yang ‘superbody’.1 Pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Hal 
ini tecermin dalam sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh DPR 
sekarang. Sebagai contoh dalam hal pembuatan undang-undang, 
yang pada masa Orde Baru, kewenangan dominan berada di tangan 
eksekutif, kini justru dominan berada di tangan legislatif.2 Jadi, bila 
ada sebuah rancangan undang-undang yang tidak disahkan, atau 
tidak ditandatangani oleh Presiden, sebagai produk legislasi DPR, 
rancangan itu tetap sah dan berlaku. Hal ini sebagaimana diperkuat 
dengan jaminan dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat (5).3 

Pengurangan kekuasaan eksekutif juga terlihat, misalnya, 
dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Dasar hasil amandemen, ter-
kait dengan pengangkatan dan penerimaan duta besar negara lain. 

1 A. Ahsin Thohari, “Membaca Perubahan Ekstrem DPR”, Kompas, 25 Juli 2003.
2 Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang”.
3 Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 
rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 
undang-undang dan wajib diundangkan”.
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Sebelumnya, kewenangan ini adalah mutlak hak prerogatif presiden, 
namun kini pengangkatan dan penerimaan duta besar harus melalui 
pertimbangan DPR. Meski demikian, dalam kasus-kasus tertentu, 
pergeseran ini justru membuat DPR terkesan menghambat kerja-
kerja eksekutif,4 dan dianggap terlalu dalam memasuki wilayah 
teknis administrasi kepemerintahan, meski DPR akan dengan gam-
pang mendakunya sebagai bagian dari kewenangan pengawasan 
yang dimilikinya. 

Selain beberapa hak di atas, DPR juga memiliki kewenangan poli-
tik dalam hal memilih dan menentukan komposisi anggota lembaga-
lembaga negara intermediary, termasuk yang terkait dengan pemajuan 
dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK). Kendati tingkat kewenangan politik DPR tidak 
sama, antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, namun dapat 
dikatakan bahwa dengan kewenangan politiknya ini, DPR memiliki 
peran langsung dalam memberikan guratan politik signifi kan dalam 
upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Tinggi-rendahnya 
komitmen para pejabat publik sangat tergantung pada indikator, 
kualitas penentuan dan proses rekrutmennya di DPR. Akan tetapi, 
politisasi rekrutmen ini tentu tak bisa ditampik, mengingat DPR 
adalah lembaga politik.

Latar belakang sejarah kewenangan politik DPR ini tampaknya 
tidak dapat dilepaskan dari perasaan traumatik masa lalu, saat par-
lemen sangat didominasi oleh kekuasaan eksekutif nan absolut. Praktis 
dengan sistem pemerintahan yang monolitik pada masa lalu, hampir 
semua lembaga negara tak bisa dilepaskan dari upaya korporatisasi 
rezim penguasa, tak terkecuali sistem kepartaian dan institusi DPR 
itu sendiri. Semasa Orde Baru, sistem kepartaian tidak menunjukkan 
sebagai sebuah tempat dimana rakyat dapat mentransformasi kehen-
daknya ke dalam kebĳ akan. Komposisi parlemen, secara mayoritas 

4  Salah satu contoh yang cukup mencolok dalam hal ini adalah makin lamanya proses pengisian 
duta besar yang mengakibatkan banyak kantor kedutaan kosong tanpa duta besar. Lihat http://
www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/04/07/brk,20040407-06,id.html.  
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didominasi oleh partai pemerintah, Golongan Karya (Golkar), dan 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), guna memastikan 
bahwa parlemen adalah forum pemerintah ketimbang mengakomo-
dasi pandangan oposisi terhadap eksekutif.5

Sulit untuk mengatakan bahwa DPR masa Orde Baru adalah 
lembaga perwakilan yang demokratis, mengingat ia mengandung 
cacat sejak dalam proses pembentukan dan perekrutannya. Sejak 
Pemilu 1977, Orde Baru memaksakan kehendaknya dengan hanya 
memberi peluang adanya dua partai, Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta satu Golongan 
Karya (Golkar), yang boleh bertarung di arena pemilu, dengan pelak-
sanaannya yang sarat manipulatif itu. Pasal I butir 8 UU Nomor 3 
Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya secara eksplisit 
menyebutkan, hanya dua partai politik tersebut di atas, dan Golkar, 
sebagai peserta pemilu. 

Bukti lain atas ketidakdemokratisan DPR pada masa Orde 
Baru yakni dengan adanya alokasi jatah kursi cuma-cuma bagi ten-
tara, sebanyak 100 kursi di DPR. Yang berlangsung dari tahun 1971 
sampai 1987. Motifnya jelas, bahwa Suharto ingin menjaga stabilitas 
politik sekaligus menerapkan secara nyata dwifungsi ABRI. Proses 
penunjukan anggota tentara menjadi anggota DPR yang dilakukan 
Soeharto merupakan kelanjutan dari proses yang sama dengan yang 
dilakukan Presiden Soekarno sebelumnya. 

Bila kita tengok sejarah, penunjukan tentara masuk dalam 
lembaga parlemen pertama kali merupakan buah dari sistem poli-
tik Orde Lama, yang menerapkan model demokrasi terpimpin pada 
1960-an. Saat itu 35 orang tentara duduk dalam Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Royong, dan setelah Orde Baru berkuasa dengan to-
pangan militer, alokasi jumlah kursi tentara makin banyak.6 Penun-
jukan tentara sebagai anggota lembaga perwakilan tentu bisa disebut 

5 Umar Juoro, dalam Political Party Sistems and Democratic Development in East and Southeast 
Asia, hal. 196.

6 Daniel Dhakidae, ”Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara”, kata 
pengantar dalam Wajah Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 1999, hal. xix.
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sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip persamaan hak warga 
negara di bidang politik. Dengan adanya penunjukkan berarti bahwa 
ada warga negara tertentu yang lebih diprioritaskan ketimbang war-
ga negara lainnya.  

Ketika Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, sebenarnya 
ada tuntutan yang cukup kuat untuk memperbaiki kondisi perpoliti-
kan di Indonesia, terutama upaya pendemokratisasian lembaga DPR. 
Kelompok-kelompok progresif revolusioner seperti gerakan maha-
siswa dan kelompok masyarakat sipil yang menginginkan perubahan 
berseru untuk melakukan reformasi total dengan jalan memutuskan 
hubungan dengan rezim Orde Baru. DPR/MPR sebagai produk dari 
rezim otoriter terdahulu didesak untuk dibubarkan, sehingga ada 
demarkasi tegas antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. 

Namun, pada kenyataannya kelompok pendukung reformasi 
total ini jamak mengalami kekalahan, bukan saja dengan kelompok 
yang pro terhadap status quo, melainkan juga dengan kelompok 
pendukung reformasi secara bertahap—gradual.7 Kekuatan masyara-
kat saat itu tidak mampu memaksa DPR untuk membuat UU Poli-
tik yang demokratis. Dengan komposisi anggota DPR yang masih 
terkait dengan Orde Baru, DPR pada awal reformasi terlihat masih 
memiliki keinginan kuat melindungi kepentingan status quo, namun 
kali ini melalui cara-cara menumpang dan merekayasa demokrasi 
prosedural di lembaga perwakilan.8 

Ketika periode berganti, ada harapan yang cukup besar bahwa 
DPR periode 2004-2009 akan lebih baik dari DPR periode sebelum-
nya. DPR periode ini memiliki konteks politik yang berbeda meng-
ingat mulai periode ini, DPR lahir dalam suasana UUD 1945 yang 
telah diamandemen. Harapan masyarakat atas kinerja DPR yang 
lebih baik, cukup tinggi. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh 

7 Juri Ardiantoro F, Transisi Demokrasi; Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999, Jakarta: 
KIPP, hal. 24.

8 Lihat Vedi R. Hadiz, Reorganizing Political Power in Indonesia: a Reconsideration of so-called 
‘Democratic Transitions’, dalam The Pacifi c Review, Vol. 16 No. 4, 2003, (London: Routledge), 
hal. 591-611. Lihat juga Richard Robison and Vedi R. Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: 
The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, (London, Routledge, 2004).
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harian Kompas, terlihat bahwa lebih dari separuh responden me-
nyatakan keyakinannya, bahwa DPR periode 2004-2009 akan bekerja 
lebih serius bila dibanding periode lalu.9 Kenyataan ini bisa dimak-
lumi mengingat komposisi anggota DPR periode 2004-2009 diisi oleh 
mayoritas anggota baru. 

Menurut temuan Centre for Electoral Reform (Cetro), terdapat 
sekitar 73 persen anggota DPR periode 2004-2009 yang belum per-
nah menjabat anggota dewan sebelumnya. Sisanya, yakni sekitar 27 
persen merupakan anggota DPR yang pernah menjabat pada periode 
sebelumnya.10 Ditilik dari sisi usia, sekitar separuh dari 550 anggota 
Parlemen berusia di bawah 50 tahun.

Fakta lain yang makin memperbesar harapan rakyat pada DPR 
2004-2009, adalah sekitar 82 persen anggota DPR, merupakan lulusan 
perguruan tinggi, dengan rincian 49 persen lulusan strata satu, dan 
33.6 persen pernah mengecap strata dua. Memang tingginya tingkat 
pendidikan dalam banyak kasus tidak selalu pararel dengan tingkat 
pemahaman terhadap hak asasi manusia. Terlebih bagi seorang wakil 
rakyat. Meski demikian kenyataan ini perlu diapresiasi, mengingat 
secara formal tingkat pendidikan anggota DPR periode 2004-2009 
jauh lebih tinggi bila dibanding DPR periode sebelumnya.11

Selain itu, DPR periode 2004-2009 juga memiliki sejumlah 
latar belakang politik yang berbeda dibanding dengan periode se-
belumnya. Mulai periode 2004-2009, Fraksi TNI/Polri telah dihapus 
keberadaannya dari DPR. Dengan demikian sejak DPR periode 2004-
2009, keseluruhan anggota DPR merupakan hasil pemilu, seperti 
pada DPR hasil Pemilu pertama, 1955. Pemilu 2004 dimenangi oleh 
Partai Golkar dengan perolehan suara 23 persen dan menempatkan 
PDI Perjuangan di posisi kedua dengan 17 persen suara.

Pemilu 2004 menggunakan semi proporsional terbuka, di 
mana warganegara dapat memilih secara langsung calon anggota 
legislatif, tidak hanya memilih partai politik semata. Meski demikian, 

9 “Harapan Baru di Pundak Wakil Rakyat”, Kompas 4 Oktober 2004.
10 “73 Persen Caleg Terpilih Wajah Baru”, Suara Merdeka, 27 April 2004.
11 Sosok Baru di Saat Pamor DPR Meredup, Kompas, 1 Oktober 2004.



7

bagi calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak tidak secara 
otomatis bisa lolos ke parlemen, kecuali perolehannya melampaui 
Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) daerah pemilihannya. Bila kurang 
dari BPP, maka yang berlaku adalah nomor urut, dimana sistem 
penempatan daftar urutannya sangat ditentukan dan menjadi 
domain dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tiap partai politik peserta 
pemilu yang mengusung caleg bersangkutan.

Dengan sistem seperti ini, tercatat hanya dua calon legislatif 
yang berhasil melampaui BPP, yakni Hidayat Nur Wahid dari Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) untuk daerah pemilihan Jakarta II, dan Saleh 
Djasit dari Partai Golkar dari daerah Riau. Anggota DPR periode ini 
mayoritas diisi oleh muka-muka baru dengan komposisi mencapai 
73 persen.12 Terdapat enam belas partai yang berhasil menempatkan 
wakilnya duduk di DPR yakni:

Diagram 1: Perolehan Kursi Partai Politik di DPR Hasil Pemilu 2004

Dari enambelas partai yang memperoleh kursi tersebut, terjadi 
pengelompokan secara formal ke dalam sepuluh fraksi di DPR. Fraksi 
bukan merupakan alat kelengkapan DPR, namun ia adalah penge-
lompokan anggota DPR yang didasarkan atas konfi gurasi partai poli-

12 http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/27/pem05.html. 



8

tik hasil pemilu.13 Berdasarkan Tata Tertib DPR, pembentukan fraksi 
bertujuan untuk mengoptimalkan dan membuat efektif pelaksanaan 
tugas, wewenang, dan hak DPR. Kesepuluh Fraksi DPR periode 2004-
2009 adalah:

Tabel 1: Jumlah Fraksi di DPR 2004-2009

 
No. 

 

 
Fraksi di DPR 

 
Jumlah Kursi

1 F-Partai Golongan Karya (127)            
- Partai Karya Peduli Bangsa (2) 

 
129 orang 

2 F-PDI Perjuangan  109 orang
3 F-Partai Persatuan Pembangunan 59 orang
4 F-Partai Demokrat (56) 

- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1) 
 

57 orang 
5 F-Partai Amanat Nasional              53 orang
6 F-Partai Kebangkitan Bangsa      52 orang
7 F-Partai Keadilan Sejahtera    45 orang
8 F-Partai Bintang Reformasi   14 orang
9 F-Partai Damai Sejahtera       13 orang
10 F-Bintang Pelopor Demokrasi   

Partai Bulan Bintang (11) 
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (4) 
Partai Pelopor (3) 
Partai Penegak Demokrasi Indonesia (1) 
PNI Marhaen (1)                                                       

 
 
 
 
 

20 orang 
Jumlah 550 orang

Dalam setiap proses pembentukan undang-undang (pelaksa-
naan fungsi legislasi), terlihat massifnya pertarungan kepentingan an-
tar-fraksi di DPR. Tingginya pertarungan kepentingan ini seringkali 
mengalahkan komitmen hak asasi manusia, yang seharusnya diper-
juangkan oleh seluruh wakil rakyat, sebagai manifestasi dari aspirasi 
sekaligus perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi 
pengawasan pun terlihat demikian, sampai Juli 2008, tercatat telah 

13 Bivitri Susanti dkk, Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005, Jakarta: PSHK, hal. 20.
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11 kali, DPR mengajukan hak interpelasi dan 9 kali mengajukan hak 
angket. Akan tetapi, intensitas pengawasan yang tinggi bukan berar-
ti menunjukkan bahwa DPR sensitif dalam menyampaikan aspirasi 
publik maupun penegakan HAM. Mengingat DPR pada intinya 
adalah lembaga politik yang sarat dengan motif politik. Dengan 
begitu, pertimbangan utama para anggota DPR tak lain adalah un-
tung-rugi bagi kepentingan kelompok atau partainya. Dengan kata 
lain, lembaga perwakilan menjadi ajang pertarungan atau kompetisi 
kekuatan-kekuatan politik. Hal ini menghasilkan suatu kompleksitas 
antara parlemen yang harus menyatakan aspirasi dan kepentingan 
rakyat yang diwakili, sebagai agenda-agenda dalam penyelenggaraan 
keperwakilannya, dan parlemen yang harus tunduk dan karena itu, 
melayani, kepentingan kekuatan-kekuatan politik yang bersaing di 
dalamnya.14

Tidak pula dapat dipungkiri bahwa institusi DPR merupakan 
sebuah institusi yang penting dan sangat berkontribusi bagi promosi, 
proteksi, dan realisasi pelaksanaan hak asasi manusia. Kontribusi 
tersebut tidak hanya sebatas melalui proses pembentukan undang-
undang semata, namun juga dalam fungsinya melakukan penga-
wasan terhadap kinerja pihak eksekutif atau pemerintah. Besarnya 
fungsi dan kewenangan DPR ini, memiliki nilai yang sangat strategis 
bagi usaha pemajuan hak asasi manusia. Karena itu, diperlukan 
sebuah upaya untuk memperkuat institusi DPR ini, bukan dalam 
soal kewenangan, tetapi kapasitasnya.

Dengan memperkuat kemampuan institusi DPR, termasuk 
pula badan-badan kelengkapan dan  anggotanya, maka diharapkan 
mampu menolong dan memperkuat demokrasi, penegakan hukum, 
dan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan hal itu, setidaknya 
ada lima hal dari dimensi hak asasi manusia yang paling penting 
dalam proses penguatan DPR yakni: (1) nilai-nilai dan prinsip hak 
asasi manusia, (2) standar hak asasi manusia, (3) human rights claim 

14 T.A. Legowo, “Reformasi Parlemen Indonesia”, dalam Indra J. Piliang dan T.A. Legowo (ed), 
Desain baru sistem politik Indonesia, (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 
2006), hal. 46.
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holder (4) duty beares (5) human rights remedies. Hal-hal inilah yang 
menjadi poin penting dalam penguatan DPR. Penguatan terkait 
dengan hak asasi manusia ini juga harus masuk dalam fungsi, tugas 
dan mandat DPR seperti yang diberikan konsitusi: misalnya dalam 
proses pembuatan undang-undang, fungsi pengawasan dan juga 
representasi. 

Dalam konteks itulah relevansi untuk meneliti sejauhmana 
perspektif hak asasi manusia menjadi bagian dalam pelaksanaan 
kerja-kerja DPR. Bagaimana kebijakan DPR, baik itu sebagai 
manifestasi fungsi legislasi maupun pengawasan, bila ditinjau dari 
perspektif hak asasi manusia? Apakah DPR sudah cukup mengako-
modasi hak asasi manusia pada setiap pengambilan keputusan untuk 
mengeluarkan suatu kebĳ akan?

Selain itu, untuk memperkuat kinerja DPR terkait dengan hak 
asasi manusia, diperlukan pula monitoring, evaluasi, dan assessment 
atau penilaian terhadap kinerja parleman. Assessment ini dilaku-
kan baik terhadap kinerja intitusi DPR maupun terhadap kapasitas hak 
asasi manusia intitusi DPR. Melalui penilaian terhadap pelaksaan fungsi 
legislasi dan pengawasan, diharapkan dapat dibaca responivitas DPR 
terhadap HAM, sehingga dapat mewakili kinerja (performance) DPR 
secara umum, sebab kedua fungsi itulah yang intensitasnya paling 
sering dilakukan DPR. Selain itu keterbatasan waktu yang tersedia 
dalam melakukan assessment juga mengharuskan untuk melakukan 
pemilihan isu secara spesifi k, guna dapat diperoleh data dan gambaran 
yang spesifi k pula.

I.2. Bagaimana Penilaian Dilakukan?

Assessment (penilaian) ini terimplementasikan dalam sebuah 
kerja penelitian (research). Penelitian ini memiliki sifat deksriptif 
evaluatif, yaitu berupaya untuk memberikan data seteliti mungkin 
mengenai pelaksanaan fungsi DPR dan produk yang dihasilkan-
nya, serta mencoba menguraikannya sebagaimana keadaan yang 
sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas asumsi-
asumsi dan hipotesis-hipotesis, atau pandangan masyarakat maupun 
pengamat yang telah hadir sebelumnya, tentang kinerja (performance) 
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DPR yang berkait dengan hak asasi manusia. Penelitian ini sekaligus 
pula untuk memperkuat simpulan-simpulan yang telah ada, dan/atau 
bahkan dalam rangka menyusun simpulan baru.15 Melalui proses 
assessment ini diharapkan akan tergambar pelaksanaan kinerja dan 
fungsi DPR periode 2004-2009, khususnya kontribusi DPR terhadap 
upaya pemajuan (promoting), pemenuhan (fulfi lling) dan penegakan 
(enforcement) hak asasi manusia. Sifat evaluatif diarahkan untuk me-
nilai kebĳ akan-kebĳ akan yang dihasilkan, serta tindakan yang telah 
dilakukan DPR dalam kaitannya dengan hak asasi manusia.

Selain bersifat deskriptif evaluatif, assessment ini menggunakan 
pendekatan naturalistik kualitatif sebagai pisau analisisnya. Secara 
metodologis pendekatan ini menganut paradigma fenomenologis in-
terpretatif. Paradigma fenomenologis interpretatif digunakan sebagai 
dasar untuk memberikan gambaran sekaligus menjelaskan peristiwa-
peristiwa yang terjadi. Realitas-relitas tersebut kemudian akan diung-
kap dalam paparan yang bentuknya deskriptif.16 Melalui paradigma 
fenomenologis interpretative, penelitian ini akan berupaya memberi-
kan pemahaman dan melakukan interpretasi atas kinerja DPR dalam 
relasinya dengan HAM, sebagai sebuah realitas sosial dan legal. Selan-
jutnya, bangunan teori yang digunakan untuk melakukan interpretasi 
tersebut adalah berdasar pada pengetahuan sehari-hari, yang dalam 
hal ini adalah prinsip-prinsip universal HAM. Sesuai dengan 
paradigmanya, penelitian ini mendasarkan pada kerangka berfi kir 
yang bersifat induktif idegrafi s. Artinya, realitas ditampilkan dalam 
bentuk deskriptif, dan bahwa realitas tersebut tidak bebas nilai. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran 
peraturan perundangan-undangan sebagai produk legislasi DPR, 
risalah pembentukan undang-undang, risalah-risalah persidangan 
dan rapat-rapat DPR, serta beragam literatur ilmiah, yang berisi 
analisis tentang pelaksanaan fungsi dan kinerja DPR. Selain dari 
sumber-sumber tersebut, data juga diperoleh melalui penelusuran 
warta media massa. Data media massa menjadi penting keberadaan-
nya, untuk memberikan informasi yang sifatnya aktual, kontemporer, 
dan perubahannya cepat. Selain itu, melalui data yang tersaji di media 

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 10.
16 Sarantakos, Social Research, (Macmillan Education Australia Pty, Ltd, 2005).
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massa, juga dapat diakses sumber-sumber data yang tidak mung-
kin didatangi maupun diperoleh secara fi sik, sedangkan data-data 
tersebut diperlukan dalam penelitian. Media massa memudahkan 
untuk dapat mengakses data sebanyak-banyaknya. Data ini juga 
penting sebagai pembanding bagi data-data yang diperoleh dari 
sumber-sumber resmi (Sekretariat Jenderal DPR RI). 

Mengenai ruang lingkup (scope) isu yang dipilih sebagai objek 
studi ini, dari lima fungsi yang dimiliki DPR (legislasi, penganggaran, 
pengawasan, dan peran serta DPR dalam seleksi pejabat publik), di-
pilih fungsi legislasi dan pengawasan sebagi fokus isu. Kendati dari 
kelima fungsi tersebut keseluruhannya memiliki relasi dengan upaya 
perlindungan dan penegakan HAM, setidaknya melalui penilaian 
terhadap pelaksaan fungsi legislasi dan pengawasan, akan dapat 
dibaca responivitas DPR terhadap HAM, sehingga dapat me-
wakili kinerja DPR secara umum. Sebab, kedua fungsi itulah yang 
intensitasnya paling sering dilakukan dan sehari-hari menjadi pe-
kerjaan DPR. Selain itu, keterbatasan waktu yang tersedia dalam 
melakukan assessment, juga mengharuskan untuk melakukan pemili-
han isu secara spesifi k, guna dapat diperoleh data dan gambaran yang 
spesifi k pula.

Karena hak asasi manusia seharusnya menjadi landasan/pi-
jakan bagi keseluruhan pelaksanaan fungsi DPR, termasuk di dalam-
nya fungsi legislasi dan pengawasan, sehingga sudah semenstinya 
pula HAM menjadi mainstream pada setiap produk legislasi DPR dan 
pada setiap penggunaan fungsi pengawasan. Mengingat banyaknya 
jumlah produk legislasi DPR, dan jumlah kasus/peristiwa yang 
dimonitoring oleh DPR, kajian ini hanya menggunakan sejumlah 
produk legislasi DPR, dan beberapa kasus yang diawasi DPR, sebagai 
objek kajian. Tidak melakukan pengkajian terhadap seluruh produk 
legislasi DPR selama 2005-2009, maupun seluruh pelaksaan fungsi 
pengawasan yang dilakukan DPR. 

Dalam pemilihan objek pengkajian, digunakan metode 
purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan salah satu 
metode sampling yang dapat digolongkan pada non-probalility sampling, 
atau yang lebih dikenal dengan istilah judgmental. Tata cara ini diterap-
kan agar peneliti benar-benar dapat menjamin bahwa unsur-unsur 
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yang ditelitinya masuk dalam sampel yang hendak ditariknya. Untuk 
itu ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam me-
milih unsur-unsur sampel.17 

Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, digunakan beberapa 
pertanyaan kunci dalam melakukan pemilihan sample, pertanyaan 
tersebut meliputi:

1. Bagaimana kelengkapan dokumen dari suatu produk legislasi 
dan pengawasan yang akan dianalisis, baik dokumen proses 
maupun terkait substansinya?

2. Apakah produk legislasi tersebut penah diajukan judicial review 
ke Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan 
UUD 1945?

3. Apakah proses pembentukan undang-undang atau pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPR menyedot perhatian publik, karena 
berkait erat dan langsung bersinggungan dengan hak asasi 
manusia?

Sedangkan ruang lingkup data yang menjadi objek dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan data mengenai produk legislasi dan 
pelaksanaan fungsi pengawasan, yang dimiliki DPR, semenjak 2004 
hingga Masa persidangan II Tahun Sidang 2008-2009.

Indikator HAM yang digunakan dalam penelitian ini, 
adalah jaminan hak asasi manusia sebagaimana termaktub di 
dalam konstitusi UUD 1945—hak-hak konstitusional warganegara, 
serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khusus un-
tuk hak-hak yang belum mendapatkan jaminan di konstitusi. Selain 
penegasan di dalam kedua peraturan perundang-undangan terse-
but, Indonesia sebenarnya telah pula meratifi kasi/mengaksesi seba-
gian instrumen-instrumen internasional pokok hak asasi manusia, ke 
dalam hukum nasionalnya, sehingga berlaku mengikat seperti halnya 
undang-undang nasional lainnya. Namun demikian, pada dasarnya 
secara umum prinsip-prinsip yang ada dalam instrumen tersebut 
telah terangkum dalam kedua instrumen pokok HAM nasional (UUD 
1945 dan UU No. 39 Tahun 1999). Karena itu, untuk memudahkan 

17 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 196.
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penilaian responivitas dan keberpihakan DPR terhadap HAM, maka 
penelitian ini hanya menggunakan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 
1999 sebagai indikator. Kedua basis legitimasi di atas selain sifatnya 
yang mendasar dalam hirarki norma hukum Indonesia, di dalam-
nya juga telah mencakup prinspi-prinsip universal hak asasi manu-
sia. Dari penelusuran terhadap kedua instrumen tersebut, diperoleh 
sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur dan memberikan 
jaminan bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sejum-
lah ketentuan itulah, yang selanjutnya menjadi indikator HAM dalam 
menilai sejauh mana keberpihakan di DPR terhadap pemajuan, pe-
menuhan dan perlindungan HAM, sebab melalui ketentuan itu dapat 
diketahui secara langsung, perihal pemahaman dan konsistensi DPR 
terhadap HAM, dalam setiap pelaksanaan fungsinya. Berikut sejum-
lah ketentuan mengenai HAM di dua instrumen, yang sekaligus juga 
indikator dalam penilaian:

Tabel 2: Jaminan Hak Asasi Manusia di Konstitusi dalam UUD 1945

 

Jenis Hak 
 

 

Pasal Jaminan HAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hak Sipil dan 
Politik 

28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. 

28A dan 28I 
ayat (1) 

Hak untuk hidup. 

28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil, serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

28D ayat (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan. 

28D ayat (4) dan 
28E ayat (1) 

Hak atas status kewarganegaraan dan hak 
untuk berpindah tempat tinggal. 

28E ayat (2) dan 
28I ayat (1) 

Hak untuk bebas memilih agama (kebebasan 
beragama). 

28E ayat (3) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan 
hati nurani. 

28F Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. 

28G ayat (1) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi. 

28G ayat (2) dan 
28I ayat (1) 

Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman. 
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28G ayat (2) Hak bebas dari penyiksaan. 
28I ayat (1) Hak memperoleh suaka politik. 
28I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak. 
28I ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut. 
28I ayat (2) Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. 
29 ayat (2) Hak untuk beragam dan berkepercayaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18B ayat (2) Pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-
hak tradisionalnya. 

27 ayat (2) dan 
28E ayat 1 

Hak atas pekerjaan dan peghidupan layak. 

28B ayat (1) Hak untuk memiliki keturunan. 
28C ayat (1) Hak mengembangkan diri dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar. 
28C ayat (1) dan 
31 

Hak atas pendidikan. 

28C ayat (1) Hak memperoleh manfaat IPTEK, seni dan 
budaya. 

 
 
 
Hak Ekonomi, 
Sosial dan 
Budaya 
 

28C ayat (2) Hak untuk memajukan diri secara kolektif. 
28D ayat (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakukan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. 

28E ayat (1) Hak memilih pendidikan dan pengajaran. 
28E ayat (1) Hak untuk memilih pekerjaan. 
28H ayat (1) Hak hidup sejahtera lahir batin dan bertempat 

tinggal. 
28H ayat (1) dan 
34 ayat (3) 

Hak atas pelayanan kesehatan. 

28H ayat (2) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama. 

28H ayat (3) dan 
34 ayat (2) 

Hak atas jaminan sosial. 

28H ayat (4) Hak atas perlindungan hak milik. 
28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisional. 
32 ayat (1)  Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya. 
33 ayat (3) Hak atas akses sumberdaya alam untuk 

kesejahteraan rakyat. 
34 ayat (1) Hak atas pemeliharaan bagi fakir miskin dan 

anak terlantar. 
Hak Alam 
Lingkungan 
Sehat 

28H ayat (1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. 

Hak Anak 28B ayat (2) Hak-hak anak. 
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Jaminan Hak Asasi Manusia yang Diatur dalam UU No. 39 Tahun 
1999 tentang HAM dan Belum Terakomodasi dalam UUD 1945 Pasca-
amandemen, meliputi hak-hak berikut:

Tabel 3: Jaminan Hak Asasi Manusia di UU HAM

 

Jenis Hak 
 

 

Pasal Jaminan HAM 
 7 ayat (1) Hak menggunakan semua upaya hukum 

nasional dan forum internasional atas semua 
pelanggaran HAM yang dijamin hukum 
Indonesia dan hukum internasional yang telah 
diterima Indonesia. 

 41 ayat (2) Hak bagi penyandang cacat, orang yang berusia 
lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, untuk 
memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. 

 42 Hak bagi yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau 
cacat mental untuk memperoleh perawatan, 
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas 
biaya negara. 

 43 ayat (1) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu 
berdasarkan persamaan hak melalui 
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. 

 43 ayat (2) Hak turut serta dalam pemerintahan dengan 
langsung atau dengan perantaraan wakil yang 
dipilihnya dengan bebas. 

 44 Hak mengajukan pendapat, permohonan, 
pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah 
dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang 
bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan 
maupun dengan tulisan. 

Hak 
Perempuan 

46 Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan 
anggota badan legislatif, dan sistem 
pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif 
harus menjamin keterwakilan perempuan. 

47 Perempuan yang menikah dengan seorang pria 
berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis 
mengikuti status kewarganegaraan suaminya 
tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, 
mengganti, atau memperoleh kembali status 
Kewarganegaraannya. 

50 Hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri 
bagi perempuan yang telah dewasa atau sudah 
menikah. 
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Dengan sejumlah indikator di atas, selanjutnya akan dapat 
dilakukan penilaian, apakah produk legislasi DPR dan pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPR, dapat dikatakan telah sejalan dengan HAM, 
atau kurang sejalan dengan HAM. Dapat dikatakan sejalan dengan 
HAM apabila terdapat kesesuaian tujuan dengan indikator di atas, 
artinya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan DPR memiliki 
maksud untuk memajukan, memenuhi dan menegakkan HAM, atau 
dalam istilah lain memperkuat HAM. Dikatakan kurang sejalan, apa-
bila pengaturan dan pengawasan yang dilakukan DPR berkontradik-
si, atau menyimpang dari indikator-indikator di atas. Artinya, pen-
gaturan dan pengawasan DPR justru memperlemah jaminan HAM 
seperti yang telah diatur dalam indikator di atas.

Setelah keseluruhan data mengenai pelaksanaan fungsi 
legislasi dan pengawasan DPR terkumpul, selanjutnya dilakukan 
analisis terhadap data-data tersebut. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah 
metode yang menghasilkan data deskriptif. Metode kualitatif akan 
menghasilkan pemahaman yang holistic (menyeluruh), tentang 
kinerja DPR dalam relasinya dengan HAM, bersifat dinamis (selalu 
berkembang), menampilkan kedalaman substansi (terperinci/detail), 
dan menggambarkan suatu fenomena yang sirkuler atau tidak 
linear. Dengan menggunakan metode ini, data-data yang diperoleh 
akan disistematisasikan, kemudian ditafsirkan dan selanjutnya dia-
nalisis, dengan memerhatikan bangunan logika yang jelas dan tidak 
menghasilkan penafsiran yang kontradiktif. Dari analisis tersebut, 
berikutnya akan ditarik suatu kesimpulan, sebagai akhir dari selu-
ruh analisis. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan 
fenomenologis interpretative, dengan metodenya yang kualitatif, maka 
kerangka berpikir yang digunakan dalam menarik simpulan pene-
litian ialah kerangka berpikir induktif. Di mana peristiwa-peristiwa 
khusus yang berkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan pen-
gawasan DPR, hubungannya dengan perlindungan HAM, seb-
agaimana telah ditentukan sebagai sample, akan ditarik menjadi se-
buah kesimpulan yang menampilkan suatu gambaran umum tentang 
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kinerja (performance) DPR secara menyeluruh. Dalam relasinya dengan 
upaya pemajuan (to promote), pemenuhan (to fulfi l) dan perlindungan 
(to protect) hak asasi manusia. Gambaran umum ini akan terbaca me-
lalui pola-pola hubungan antar kategori (peristiwa-peristiwa khusus), 
yang dilakukan pengkajian selama berlangsungnya penelitian. 



BAB II
KERANGKA TEORITIK

“The accumulation of all powers legislative, executive and judiciary in the 
same hands, 

whether of one, a few or many, and whether hereditary, self appointed, 
or elective, may justly be pronounced the very defi nition of tyranny”.

(James Madison, The Federalist No. 47, 1788)
 

II.1. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Doktrin trias politica Montesquieu telah mengenalkan kepada kita, 
tentang sebuah model pemisahan kekuasaan (separation of powers). 
Doktrin ini sebenarnya melanjutkan apa yang dikemukakan oleh 
John Lock, yang sudah berkembang sebelumnya. Berbeda dengan 
John Lock yang membagi cabang kekuasaan, menjadi legislatif, ekse-
kutif, dan federative, berdasarkan fungsinya, Montesquieu membagi 
cabang kekuasaan menjadi legislatif (rulemaking function), eksekutif 
(rule application function), dan judikatif (rule adjudication function).18 
Pemisahan tersebut sifatnya absolut (strict), ketiganya tidak dimung-
kinkan campur tangan satu sama lain. Cabang kekuasaan legislatif 
memiliki fungsi yang berkaitan dengan pembentukan hukum atau 
undang-undang negara. Kekuasaan eksekutif berfungsi dalam pelak-
sanaan hukum sipil (penyelenggara undang-undang). Sedangkan 
kekuasaan judiciary menjalankan peran untuk menegakkan sekaligus 
memantau pelaksanaan hukum sipil (fungsi mengadili atas pelang-
garan undang-undang). Menurut Montesquieu, bentuk pemisahan 
semacam ini penting dilakukan, demi tetap menjaga adanya kebe-
basan bagi warganegara. Sebab, jikalau kekuasaan hanya berada dalam 

18 Menurut John Lock kekuasaan judiciary, termasuk ke dalam kewenangan eksekutif, sebagai 
pelaksana undang-undang. Sedangkan Montesquieu beranggapan bahwa kekuasaan judikatif 
adalah kekuasaan yang independen/merdeka, terbebas dari intervensi pihak manapun, 
sehingga harus berdiri secara mandiri.
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satu tangan, maka sekedar melahirkan seorang tiran yang despotis dan 
membelenggu kebebasan. Artinya, hal ini berkait erat dengan perma-
salahan pembatasan kekuasaan (limitation of power).19

Dalam teorinya, Montesquieu menganut paradigma pe-
misahan kekuasaan secara absolut. Dĳ elaskannya, bilamana terdapat 
dua atau tiga kekuasaan dipegang oleh satu tangan yang sama, maka 
lahirlah tirani. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun dari masing-masing 
cabang kekuasaan diperbolehkan melanggar teritori cabang kekuasaan 
lainnya. Masing-masing harus menjaga independensinya.20 Pemikiran 
Montesquieu ini diadopsi secara mendalam oleh konstitusi Amerika 
Serikat, pada masa awal pembentukannya. Kelompok The Federalist 
Papers, yang diprakarsai oleh James Madison, Alexander Hamilton, 
dan John Jay, menghendaki dilakukannya pemisahan kekuasaan secara 
mutlak. Sebab, menurut mereka disitulah letak kemerdekaan individu 
dan jaminan hak asasi manusia. Dalam konstitusi Amerika serikat, 
kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan legislatif yang dipegang Congress 
(Article I), dan kekuasaan eksekutif yang dimiliki President (Article II), 
yang muatan keduanya berbeda seluruhnya. Kemudian untuk men-
gendalikan dan menyeimbangkan kekuasaan legislatif dan eksekutif, 
dibentuklah kekuasaan yudikatif yang merdeka, berada pada Mahkamah 
Agung Amerika Serikat (Article III).21

Ditegaskan oleh Montesquieu, untuk mencegah terjadinya pe-
nyalahgunaan kekuasaan (abuse of powers), di dalam pemerintahan 
harus dilembagakan secara baik, sebuah prinsip bahwa kekuasaan ha-
rus berjalan secara otonom dan independen. Lebih jauh Montesquieu 
menjelaskan sebagai berikut:

When the legislative and executive powers are united in the sama 
person, or in the sam body magistrates, there can be no liberty; 
because apprehensions may arise lest tha same monarch or senate 
should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner.

19 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 35-36. 

20 Jhon Alder, Constitutional and Administrative Law, (London: Macmillan Education LTD, 1989), 
hal. 53. 

21 Lihat Michael R. Asimov, Administrative Law, (Chicago: The BarBri Group, 2002), hal. 2.
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Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated 
from the legislative or executive. Were it joined with the legislative, 
the life and liberty of the subject would be subject to arbitary control; 
for the judge would then be legislator. Were it joined to the executive 
power, the judge might behave with violence and oppression.

There would be an end of everything, were the same man or the same 
body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three 
powers, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, 
and of trying the causes of individuals.22        

Hans Kelsen menerangkan, konsep pemisahan kekuasaan se-
cara absolut merujuk pada prinsip organisasi politik. Pemikiran ini 
mendalilkan bahwa ketiga cabang kekuasaan itu dapat ditentukan 
sebagai tiga fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda, dan 
dimungkinkan untuk melakukan pembedaan sekaligus pembatasan 
bagi masing-masing cabang kekuasaan tersebut.23 Namun dalam 
perkembangannya, sulit untuk menerapkan prinsip pemisahan 
kekuasaan mutlak secara konsisten (pure separation of powers). Karena 
dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, tidak mungkin masing-
masing cabang kekuasaan melaksanakannya secara sendiri-sendiri.24   

Pembangkangan pertama terhadap prinsip pure separation of 
powers dimulai ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat, di bawah 
Chief Justice John Marshall melakukan pengujian (judicial review) un-
dang-undang, sebagai produk legislatif, di muka sidang pengadilan.25 
Pemikiran yang selanjutnya dikembangkan adalah perlunya menja-
min bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas 
kekuasaannya. Oleh karena itu diperlukanlah mekanisme pengawasan 
dan keseimbangan (checks and balances). Melalui mekanisme ini, se-
tiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang 
kekuasaan lainnya.

22 Montesquieu, Spirit of Laws, (Chicago: Chicago University Press, 1989), hal. 162.
23 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (terj—Raisun Muttaqien), (Bandung: 

Nusamedia, 2006), hal. 382.
24 Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 15.
25 Hans Kelsen, Op. Cit., hal. 382.
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Mekanisme checks and balances memungkinkan Presiden un-
tuk melakukan veto terhadap rancangan undang-undang yang di-
setujui Congress. Sebaliknya, Congress dapat menolak veto tersebut, 
bilamana 2/3 anggota Congress, yang terdiri dari anggota Senat dan 
House of Representatives menghendakinya. Sementara Presiden dapat 
dimakzulkan (impeachment) oleh Congress, jikalau terbukti melaku-
kan pelanggaran konstitusi, atau melakukan tindakan kriminal. Se-
dangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji 
undang-undang yang dihasilkan oleh Congress. Di sisi lain Congress 
dapat menghentikan hakim agung, bila terbukti melakukan tindakan 
kriminal. Meskipun telah diangkat untuk seumur hidup oleh Presiden. 
Kemudian dalam pengangkatan hakim agung dan duta besar, 
Presiden harus meminta persetujuan dari Senat. Sistem ini memung-
kinkan masing-masing cabang kekuasaan, dalam batas-batas terten-
tu dapat mencampuri kewenangan cabang kekuasaan lainnya. Arti-
nya, pure separation of powers sudah tidak lagi berjalan sebagaimana 
aslinya, tetapi berubah kepada mekanisme pembagian kekuasaan 
(division of powers), dimana masing-masing cabang kekuasaan dapat 
saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).26   

Namun demikian, teori ini pada perkembangannya tidak lagi 
relevan dengan kebutuhan negara saat ini. Ketiga cabang kekuasaan 
tersebut tidak bisa kemudian berdiri secara ekslusif, benar-benar strict 
satu dengan lainnya. Dalam kerangka upaya pemenuhan hak-hak 
warganegara (citizen rights), terutama setelah lahirnya paham negara 
kesejahteraan (welfare state), sekaligus kebutuhan akan eksistensi 
negara yang terus-menerus berkembang, ketiganya harus ditempat-
kan pada posisi yang sederajat dan sinergis satu sama lain. Sinergisitas 
antar cabang kekuasaan diperlukan, dalam rangka pemenuhan kese-
jahteraan seluruh rakyat. Negara diharuskan untuk membuat peren-
canaan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Dari sinilah kemudian 
lahir sistem checks and balances (pengawasan dan keseimbangan), yang 
berguna untuk saling mengendalikan antar-tiga cabang kekuasaan 

26 Ibid., hal. 15-16. Lihat juga William F. Funk dan Richard H. Seamon, Administrative Law: 
Examples and Explanations, (New York: Aspen Publishers, Inc, 2001), hal. 23-25.



23

tersebut. Dalam konteks kekinian, selanjutnya trias politica tidak lagi 
dimaknai sebagai separation of powers (pemisahan kekuasaan) yang 
bersifat mutlak, melainkan dimaknai sebagai pembagian kekua-
saan (distribution/division of powers) atau pun separation of powers 
dengan prinsip checks and balances. Pembedaan hanya dilakukan 
berdasarkan pada fungsi pokoknya saja, tetapi kerja sama antar 
fungsi-fungsi tersebut diperlukan demi kelancaran organisasi 
negara.27 Montesquieu sendiri tidak menempatkan konsep separation 
of powers sebagai sebuah konsep yang kaku, melainkan konsep yang 
bersifat umum, yang bisa dimaknai sesuai dengan konteks perkem-
bangan negara kekinian.   

Perubahan kembali terjadi, ketika proses transisi demokrasi 
dari otoritarian ke demokratis terjadi di sejumlah negara, khususnya 
Amerika Latin, Eropa Timur, sebagian Asia dan Afrika, yang ditandai 
dengan muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya 
independen (independent agencies), maupun yang sebatas sampiran 
(state auxiliary agencies). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalah-
an gagasan trias politica, terhadap perkembangan baru dan pergeseran 
paradigma pemerintahan, dari kacamata Huntington-ian, kelahiran 
organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk pe-
nyesuain diri negara, untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam 
kerangka pengaturan trias politica. Untuk menuju suatu kondisi tertib 
politik.28

Menyikapi maraknya kelahiran komisi-komisi negara, Bruce 
Ackerman mengungkapkan, bahwa konsep ini sesungguhnya meru-
pakan sebuah upaya penolakan terhadap model pemisahan kekua-
saan Montesquieu dan Madison yang diterapkan di Amerika Seri-
kat.29 Tawaran Ackerman berfokus pada model pemisahan kekuasaan 
dengan menempatkan parlemen (dan eksekutif, dalam konteks 
sistem parlementer) sebagai pusat kekuasaan, sedangkan organ-

27 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Ed. Revisi), (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 285-286.
28 Lihat Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Society, (New Haven and London: Yale 

University Press, 1968).
29 Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, 113 Harvard Law Review, 2000, hal. 633.
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organ lainnya diciptakan, dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan 
parlemen. Secara lengkap diutarakannya:

“At the centerpiece of my model of constrained parliamentarianism 
is a democratically elected house in charge of selecting a government 
and enacting ordinary legislation. The power of this center is checked 
and balanced by a host of special-purpose branches, each motivated 
by one or more of the three basic concerns of separationist theory”.30

Pembatasan kekuasaan parlemen (dan eksekutif) ini, menurut-
nya didasarkan pada tiga prinsip, yang selama ini telah memotivasi 
kelahiran doktrin pemisahan kekuasaan, yakni meliputi demokrasi, 
profesionalisme, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. 
Ackerman sekaligus menegaskan bahwa checks and balances seharus-
nya lebih disandarkan pada tiga prinsip di atas. Bukan secara kaku 
hanya mendasarkannya pada yang mana yang “berhak” untuk di-
kategorikan sebagai state organs dan mana yang main state organs. 

Indonesia sendiri sebelum perubahan UUD 45, menganut 
konsep pembagian kekuasaan (division of power), yang sifatnya 
vertikal, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada 
di tangan rakyat, yang diimplementasikan dalam wadah Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR), dan selanjutnya kekuasan tersebut 
didistribusikan pada lembaga-lembaga tinggi negara, yang berada di 
bawah MPR. Problem dalam konsep division of powers di Indonesia, 
ialah kecenderungan kuatnya dominasi kekuasaan eksekutif (execu-
tive heavy), khususnya pada saat rezim otoritarian berkuasa - pengala-
man Orde Baru-. Berangkat dari pengalaman itulah, yang selanjutnya 
memunculkan gagasan amandemen UUD 1945 pascareformasi 1998. 
Amandemen UUD 1945 telah mengubah kiblat Indonesia, dari yang 
semula menganut konsep division of powers, menjadi pengikut konsep 
separation of powers dengan memegang prinsip checks and balances.31 
Konsep baru ini mendekati apa yang dianut oleh Amerika Serikat, 

30 Ibid., hal. 726.
31 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2006), hal. 20.
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meski masih sedikit abu-abu. Akan tetapi, meski sudah dikenalkan 
prinsip checks and balances, senyatanya kekuasaan legislatif justru 
bergerak lebih dominan (legislative heavy). Legislatif seringkali me-
nyampuri beragam kewenangan eksekutif, yang seharusnya menjadi 
hak prerogatif dari pihak eksekutif. Permasalahan ini bisa dipahami 
sebagai bentuk paranoid atas model kekuasaan di masa yang lampau, 
di mana eksekutif kerap bertindak sewenang-wenang. Implikasinya 
sekarang, di Indonesia prinsip checks and balances tidak bisa berjalan 
secara apik. Namun demikian, semangat untuk terus melanjutkan pa-
ham demokrasi konstitusional, musti diberi apresiasi dan dilanjutkan 
dalam periode transisi demokrasi saat ini. 

Selanjutnya, terlepas dari perdebatan tentang konsep mana 
yang terbaik, simpulan yang dapat diperoleh dari berbagai model 
pembagian kekuasaan, sesungguhnya menempatkan kekuasaan 
legislatif sebagai kekuasaan yang memiliki otoritas utama, bila 
dibandingkan dengan dua cabang kekuasaan lainnya. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Rosseau di atas, dikatakan bahwa otoritas yang 
menentukan jalannya republik—negara—, bukanlah kedaulatan  
(soverignty/rakyat), ataupun pemerintah, melainkan legislator. Meski-
pun Rosseau bukan pemikir yang sepakat dengan gagasan demokrasi 
perwakilan, tetapi dia sadar, bahwa kekuasaan legislatif berperan 
penting bagi perjalanan hidup matinya negara, sebab kekuasaan ini-
lah yang memegang peran sebagai pembentuk hukum/undang-un-
dang, yang akan menentukan eksistensi sebuah negara.32

Kekuasaan legislatif diwujudkan dalam sebuah badan legislatif atau 
legislature, yang mencerminkan fungsi dari badan tersebut, yakni se-
bagai pembentuk undang-undang (legislate). Selain menggunakan 
istilah legislatif, terdapat beberapa peristilahan lain untuk menye-
but badan ini, khususnya berkait dengan fungsinya. Badan legislatif 

32 Menurut Rosseau, seharusnya demokrasi diselenggarakan secara langsung, seperti halnya 
yang dilakukan di Jenewa—tempat hidup Rosseau, sebab demokrasi perwakilan hanya akan 
mendistorsi gagasan kedaulatan rakyat, yang sekedar dilaksanakan oleh segelintir orang. 
Lebih jauh Rosseau menjelaskan, bahwa rakyat yang berdaulat mempunyai sebuah kehendak 
(volonte generale/general will), kehendak ini yang selanjutnya diimplementasikan oleh badan 
legislatif melalui keputusan-keputusan yang diambilnya. Karenanya keputusan tersebut 
menjadi mengikat secara umum, sebab merupakan general will (kehendak bersama).
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sering disebut sebagai assembly, peristilahan ini menekankan pada 
unsur berkumpul untuk membicarakan permasalahan publik. Di se-
jumlah negara dikenal dengan nama parliament, yang menekankan 
pada unsur bicara (parle) dan merundingkan. Sedangkan di Indonesia, 
istilah badan ini dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (People’s 
Representative Body), di mana unsur keterwakilan/representasi dari 
anggota-anggotanya adalah sesuatu yang utama.33 

Di Indonesia, pasca-amandemen UUD 1945, dikenal adanya 
dua badan perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 
Perwakilan Daerah. Kedua dewan tersebut sama-sama menjalankan 
fungsi parlemen, hanya pembedaannya kemudian, DPD berfungsi 
memperjuangkan kepentingan daerah secara keseluruhan, terlepas 
dari kepentingan individu, sedangkan DPR berfungsi memeperjuang-
kan aspirasi rakyat secara individual. Kelahiran DPD memang tak lepas 
dari upaya penguatan otonomi daerah (local autonomy), yang selama 
pemerintahan Orde Baru berkuasa tidak diperhatikan, sebagai imbas 
dari model pemerintahan sentralistis. Pembedaan hakikat perwakilan 
ini penting dilakukan, untuk menghindari adanya pengertian keter-
wakilan ganda (double representative). 

Meskipun sistem parlemen dua kamar (bicameralism) ini di-
adopsi dari sistem federal, di mana kedua lembaga perwakilan, DPR 
(Congress) dan DPD (Senat), seharusnya memiliki kewenangan yang 
berimbang (sama kuat), dalam sebuah sistem duakamar yang kuat 
(strong bicameralism). Namun di Indonesia dipraktikkan secara berbeda. 
Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, sistem bicameralism 
didesain pada sebuah struktur parlemen yang soft  bicameralism. Kedua 
lembaga perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan 
yang sama kuat. DPR tetap memegang posisi dan kewenangan yang 
lebih kuat, sedangkan DPD hanya dilengkapi dengan kewenangan 
yang bersifat tambahan, dan sebatas pada hal-hal yang berkaitan langsung 

33 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hal. 315.
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dengan kepentingan daerah.34 Dalam Pasal 22 D ayat (1), (2) dan (3) 
UUD 1945, diatur bahwa kewenangan DPD adalah:

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat 
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan ran-
cangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, 
dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pemben-
tukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pa-
jak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan-
nya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertim-
bangan untuk ditindaklanjuti. 

Dari ketentuan Pasal 22D UUD 1945 tersebut jelas terlihat, 
bahwa DPD tidak memiliki kewenangan legislasi yang signifi kan, 
hanya sebatas yang berkait dengan kepentingan daerah, dan itu 
pun hanya sekedar memberi pertimbangan, sedangkan keputusan 
akhirnya tetap berada di tangan DPR, sebagai pemegang kekauasaan 
legislasi yang sesungguhnya.

34 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 
2005), hal. 186-187.
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II.1.1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Secara umum, setidaknya terdapat tiga fungsi dari Dewan Perwakilan 
Rakyat. Ketiga fungsi tersebut meliputi, fungsi legislasi, fungsi penga-
wasan (control), dan fungsi penganggaran (budgeting). Ketiga fungsi 
tersebut dimandatkan kepada DPR, dalam kapasitasnya sebagai lem-
baga perwakilan yang menjalankan fungsi perwakilan (representation). 
Artinya, representasi haruslah selalu menjadi pilar utama, dalam setiap 
pelaksanaan fungsi DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 disebut-
kan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.” Selanjutnya dalam Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, 
disebutkan kewenangan DPR meliputi:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi angga-
ran dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Selain yang disebutkan dalam Pasal 20A di atas, DPR juga 
memiliki beberapa kewenangan lainnya, yang terkait dengan kinerja 
eksekutif. Kewenangan ini diatur secara tersebar pada beberapa pasal 
dalam UUD 1945, misalnya kewenangan persetujuan dalam pengang-
katan gubernur Bank Indonesia, pengangkatan duta dan konsul, hakim 
agung, hakim konstitusi, kewenangan mengusulkan pemakzulan ter-
hadap presiden dan/atau wakil presiden, dan kewenangan-kewenangan 
lainnya. Di luar itu, juga terdapat sejumlah tugas dan wewenang DPR 
lainnya, yang dimandatkan oleh sejumlah undang-undang, seperti we-
wenang memberikan rekomendasi dalam pembentukan pengadilan 
HAM ad hoc, yang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, dan wewenang terlibat dalam seleksi anggota Lem-
baga Perlindungan Saksi dan Korban, yang diatur di dalam UU No. 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
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a. Fungsi Legislasi

Mengenai pengertian kata legislasi itu sendiri, secara harfi ah, 
legislasi—legislation—dapat ditafsirkan ke dalam beberapa arti, 
setidaknya terdapat tiga arti kata legislasi (legislation), yaitu: 1) The 
process of making or enacting a positive law in writt en form, according to 
some type of fomal procedure, by a branch of government constituted to 
perform this process;  2) The law so enacted; 3) The whole body of enacted 
laws.35

Menurut Woodrow Wilson legislasi dimaknai sebagai “an 
aggregate, not a simple production”.36 Selanjutnya Jeremy Bentham dan 
John Austin mengatakan bahwa, ‘legislation’ sebagai “any form of law-
making.” “The term is, however, restricted to a particular form of law-making, 
viz. The declaration in statutory form of rules of laws by the legislature of the 
State. The law that has its source in legislation is called enacted law or statute 
or writt en law”.37 

Pada sebuah lembaga legislatif/perwakilan rakyat kewenangan 
legislasi adalah kewenangan paling utama, sebab melalui kewenangan 
inilah selanjutnya akan diatur mekanisme kehidupan bersama dan 
kehidupan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga hal penting 
yang musti diatur oleh lembaga lembaga perwakilan rakyat, yaitu; (i) 
Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warganegara; (ii) 
Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warganegara; dan (iii) 
Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara nega-
ra.38 Pelaksanaan fungsi legislasi DPR selanjutnya diwujudkan dalam 
empat kegiatan berikut:39

1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);
2) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);
3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law 

enactment approval);

35 Bryan A. Garner (Editor in Chief), Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, 
ST.PAUL, MINN, 1999, hal. 910.

36 S.A. Walkland, The Legislatif Process in Great Britain, Frederick A. Praeger Publisher, New 
York-Washington, 1968, hal. 21.

37 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, 2006, hal. 31-32. 

38 Jimly Asshiddiqie, Pengantar… Op. Cit., hal. 32.
39 Ibid., hal. 34.
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4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifi kasi atas perjanjian 
atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum 
yang mengikat lainnya (binding decision making on international 
agreement and treaties or other legal binding documents). 

Kerja bersama antara DPR dengan Presiden untuk menyeleng-
garakan fungsi legislasi, selanjutnya akan menghasilkan apa yang 
disebut dengan produk legislasi, atau lebih umum disebut dengan 
undang-undang. Undang-undang sebagai produk legislasi meru-
pakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh 
kebĳ akan yang akan dibuat oleh pemerintah.40 ‘legal policy’ yang di-
tuangkan dalam undang-undang, pada kelanjutannya akan menjadi 
sarana rekayasa sosial. Di dalam materi muatannya undang-undang 
mengatur tentang kebĳ aksanaan yang hendak dicapai pemerintah, 
dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai 
baru.41 

Sebuah undang-undang, sebagai hasil kerja legislasi secara 
substansial memiliki karakteristik antara lain: norma hukum 
(rechtsnormen); (b) berlaku ke luar (naar buiten werken); dan (c) bersifat 
umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin). Dengan demikian 
fungsi legislasi yang terimplementasi ke dalam proses pembentukan 
undang-undang dapat dimaknasi pula sebagai pembentukan norma-
norma hukum yang berlaku keluar dan yang bersifat umum dalam 
arti yang luas.42

Sedangkan Bagir Manan, memberikan pengertian terhadap 
undang-undang sebagai setiap putusan tertulis yang dibuat dan 
ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara 
yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata 

40 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Edisi 
Ketiga), Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hal. 12.

41 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka 
Pembuatan Undang Undang Berkelanjutan, Disertasi pada Program Doktor Fak. Hukum Unair 
Surabaya, 2007, hal. 1.

42 A. Hamid.S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah Negara, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 317.
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cara yang berlaku atau prosedur pembentukan undang-undang.43 
Selanjutnya dengan pengertian yang demikian, maka ciri-ciri dari 
undang-undang adalah aturan-aturan tingkah laku yang mengikat 
secara umum/abstrak, yang di dalamnya  dapat berisi ketentuan-
ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatan-
an.44 

Dilihat dari fungsinya sebagai norma hukum, menurut Hans 
Kelsen setidaknya terdapat lima fungsi dari undang-undang, 
yaitu memerintah (Gebeiten); melarang (Verbeiten); menguasakan (Er-
machtigen); membolehkan (Erlauben), dan menyimpan dari ketentuan 
(Derogoereen).45 Lebih jauh Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum 
pada hakikatnya merupakan salah satu unsur pokok dalam undang-
undang, selain beberapa unsur lainnya, yakni bahwa undang-undang 
berlaku keluar (naar buiten werken); dan  bersifat umum dalam arti 
luas (algemeenheid in ruime zin).46 

Dalam praktik ketatanegaraan, selanjutnya undang-undang 
(gezets) akan menjadi dasar dan batas bagi penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar 
atas hukum, sehingga pada pelaksanaannya dapat diperkirakannya 
akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. 

Dalam setiap proses pembentukan undang-undang, organ 
pembentuk undang-undang (legislator) harus senantiasa bersandar 
pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
baik atau dalam bahasa Att amimi disebut dengan asas-asas pemben-
tukan peraturan perundang-undangan yang patut. Hal ini penting agar 
materi muatan yang dikehendaki dalam undang-undang tersebut ti-
dak berkontradiksi dengan keinginan khalayak umum (konstituen), 
peraturan perundangan lainnya, dan khususnya tidak menyimpang 
dari amanat konstitusi sebagai norma tertinggi (highest norm). Menurut 

43 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan 
Hukum Nasional, Armico, Bandung, 1987, hal. 13.

44 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, 
Bandung, 1997 (Edisi Revisi), hal. 123.

45 A. Hamid S. Attamimi, dalam Op. Cit., hal. 302.
46 Ibid., hal. 314. 
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Att amimi, asas-asas tersebut meliputi: asas cita hukum Indonesia; 
asas negara berdasar hukum; dan asas pemerintahan berdasar sistem 
konstitusi; serta asas-asas lainnya.47 Selain itu, lebih lanjut Att amimi 
mengemukakan, di samping menganut asas-asas pembentukan 
perundang-undangan yang baik, proses pembentukan undang-
undang harus pula berlandaskan pada asas-asas hukum umum, yang 
di dalamnya terdiri atas asas hukum umum negara berdasar atas 
hukum (Rechtstaat); asas hukum umum pemerintahan berdasarkan 
sistem konstitusi; dan asas hukum negara berdasarkan kedaulatan 
rakyat.48

Secara formal, asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik juga telah diakui, hal ini seperti ditegaskan 
dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, yang menyebutkan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasar-
kan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang 
meliputi: 

a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan 
g. Keterbukaan. 

Meski pada kelanjutannya, pemilihan asas-asas tersebut 
mendapat berbagai sanggahan dan kritikan dari berbagai pihak. Na-
mun demikian, setidaknya secara formal yuridis pengaturan tersebut 
bisa ditempatkan sebagai acuan utama dalam setiap proses pemben-
tukan undang-undang. 

Kemudian untuk menjaga agar undang-undang tidak berkon-
tradiksi satu sama lain, khususnya dengan konstitusi sebagai norma 

47 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya), 
Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal 196-197.

48 Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas 
Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
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dasar (groundnorm), maka pandangan Kelsen tentang teori hierarki 
norma hukum (stufenbau theorie) patut menjadi acuan dalam setiap 
pembentukan undang-undang. Kelsen, menjelaskan:

”... norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang 
dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimanasuatu 
norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada nor-
ma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, 
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut 
dan bersifat hipotetis dan fi ktif, yaitu grundnorm (norma dasar).”49

Pandangan Kelsen ini berangkat dari pemikiran Adolf Merkel—salah 
seorang muridnya, yang mengemukakan bahwa: 

”... suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada 
norma pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi 
dasar dan menjadi sumber bagi norm hukum di bawahnya sehingga 
suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) 
yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu 
tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga 
apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, 
maka norma-norma hukum yang dibawahnya tercabut atau terha-
pus pula”.50

Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu norma hukum itu ha-
rus selalu berpĳ ak dan bersumber pada norma di atasnya (tidak bo-
leh menyimpangi), selain itu ke bawah norma hukum itu harus pula 
menjadi sumber dan dasar pĳ akan bagi norma yang lebih rendah 
daripadanya.51 

b. Fungsi Penganggaran (Budgeting)

Pada dasarnya fungsi penganggaran bukanlah fungsi yang berdiri 
sendiri. Meskipun rancangan APBN selalu datang dari pihak ekse-

49 Hans Kelsen, “General Theory of Law and States (Teori Umum Tentang Negara dan Hukum), 
(Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006). 

50 Maria Farida Indrati, Op. Cit., hal 25-26.
51 Ibid.
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kutif (presiden), pada akhirnya pembahasan rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara akan dituangkan ke dalam sebuah 
undang-undang tentang APBN. Artinya, hal ini sebenarnya identik 
dengan pelaksanaan kewenangan legislasi. Fungsi penganggaran 
bersinggungan pula dengan fungsi pengawasan, sebab DPR memiliki 
kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja negara, ketika sudah ditetapkan tentunya.52 

c. Fungsi Pengawasan (Controlling)

Agar kekuasaan eksekutif tidak dĳ alankan secara despotis atau se-
wenang-wenang, maka diperlukanlah mekanisme kontrol dari lem-
baga perwakilan (DPR). Secara teoritik kewenangan mengawasi yang 
dimiliki oleh DPR dapat dirinci sebagai berikut:53

1) Pengawasan terhadap penentuan kebĳ akan (control of policy 
making);

2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebĳ akan (control of policy 
executing);

3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara 
(control of budgeting);

4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja 
negara (control of budget implementation);

5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of 
government performances);

6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of 
political appointment of public offi  cials), dalam bentuk persetu-
juan atau penolakan, atau pun dalam bentuk pemberian per-
timbangan oleh DPR. 

Mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan 
dapat dilakukan dalam bentuk: pertanyaan parlementer (hak 
mengajukan pertanyaan), interpelasi, angket (enquete), dan mosi 
(impeachment/pemakzulan).

52  Ibid., hal. 35.
53  Ibid., hal. 36.



35

1.  Pertanyaan Parlementer
 Anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan kepada 

pemerintah (eksekutif), tentang suatu permasalahan. Di In-
donesia, pertanyaan disampaikan secara tertulis oleh DPR ke-
pada kementerian/lembaga terkait. Jawaban atas pertanyaan 
DPR ini akan dibuat secara tertulis oleh kementerian bersang-
kutan. Pengguaan hak ini tidak memiliki efek politik yang 
signifi kan bagi hubungan DPR dengan pemerintah, maupun 
kinerja pemerintahan secara umum.54

2.  Interpelasi
 Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepa-

da pemerintah mengenai kebĳ akan di suatu bidang tertentu. 
Dalam hal ini pemerintah harus memberi penjelasan dalam 
forum sidang paripurna DPR. Sidang paripurna ini akan 
diakhiri dengan mekanisme pemungutan suara oleh ang-
gota DPR yang hadir, untuk menentukan apakah keterangan 
yang disampaikan oleh pemerintah memuaskan atau tidak. 
Bilamana DPR beranggapan keterangan pemerintah tidak 
memuaskan, hal ini dapat menjadi peringatan bagi pemerin-
tah, bahwa kebĳ akannya diragukan. Selanjutnya interpelasi 
dapat dĳ adikan sebagai pĳ akan untuk melakukan pemakzulan 
terhadap pemerintah.55 

3.  Angket (Enquete)
 Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan 

atas sebuah kebĳ akan pemerintah yang dianggap meragu-
kan. Untuk melaksanakan hak angket, DPR membentuk pa-
nitia angket, yang selanjutnya akan melaporkan hasil kerja 
penyelidikan yang dilakukan kepada anggota DPR secara 
keseluruhan, melalui mekanisme sidang paripurna. Dalam 
wadah sidang paripurna, DPR akan merumuskan tindakan 
berikutnya, agar diperhatikan oleh pemerintah.56

54 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hal. 325.
55 Ibid., hal. 326.
56 Ibid.
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4. Mosi/Impeachment (Pemakzulan)

 Jika DPR menduga presiden telah melakukan penyimpangan 
atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, maka 
DPR dapat menggunakan mekanisme impeachment, de-
ngan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Mahka-
mah Konstitusi. MK akan memeberi putusan apakan benar 
presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan penyim-
pangan terhadap UUD. Jika terbukti benar, maka DPR akan 
membawa mekanisme impeachment kepada sidang pari-
purna MPR, untuk menentukan presiden bersalah atau tidak 
bersalah. Keberadaan mekanisme pemakzulan sebenarnya 
merupakan salah satu perwujudan dari prinsip checks and 
balances antar tiga cabang kekuasaan.

Selain sejumlah fungsi diatur dalam UUD 1945, fungsi lain 
yang melekat pada lembaga DPR adalah fungsi keterwakilan (repre-
sentasi). Fungsi representasi dibagi menjadi dua macam, yaitu repre-
sentation in presence atau representasi dalam arti formal, berupa ke-
hadiran fi sik, dan kedua representation in ideas atau representasi yang 
sifatnya subtantif, berupa representasi aspirasi atau ide—gagasan 
yang berasal dari masyarakat.57

II.1.2. Hubungan DPR dengan Pemerintah—Presiden  

Pada mekanisme checks and balances, posisi DPR dan Presiden adalah 
sejajar. Keduanya bisa saling mengawasi dan mengendalikan satu 
sama lain. Selain itu, di Indonesia DPR bersama Presiden, sama-sama 
memegang kekuasan legislasi. Hal ini seperti ditegaskan Pasal 20 ayat 
(2) UUD 1945, yang menyebutkan: “Setiap rancangan undang-undang 
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat per-
setujuan bersama.” Artinya kewenangan mutlak pembuatan undang-
undang sebenarnya tidak berada di tangan DPR, meskipun haki-
katnya fungsi legislasi berada di tangan DPR. Inisiatif rancangan 
undang-undang dapat berasal dari DPR maupun Presiden.

57 Jimly Asshiddiqie, Pengantar… Op. Cit., hal. 39.
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Dalam rangka penerapan prinsip checks and balances, jika DPR 
berwenang untuk mengawasi kinerja pemerintah—presiden, yang 
diwujudkan dalam mekanisme hak budget, hak interpelasi, hak ang-
ket, hak usul resolusi, hak konfi rmasi, dan hak memilih calon pejabat 
tertentu. Presiden pada dasarnya juga memiliki wewenang penga-
wasan atas kewenangan legislasi yang dimiliki DPR. Bentuk penga-
wasan ini berupa mekanisme veto atas kewenangan legislasi yang ada 
pada DPR. Di mana, ketika DPR melakukan pembahasan rancangan 
undang-undang, sementara Presiden tidak memberikan persetu-
juan atas rancangan undang-undan tersebut, maka DPR tidak dapat 
mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-
undang.58 Secara tersirat kewenangan ini diatur dalam Pasal 20 ayat 
(3) UUD 1945, yang menyebutkan: “Jika rancangan undang-undang itu 
tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak 
boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.”

II.1.3. Prosedur Pembentukan Undang-Undang

Pasca-amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran posisi dan ke-
wenangan institusi negara. Kekuasaan eksekutif yang semula baik 
secara normatif ataupun di tataran praktis lebih dominan dibanding 
legislatif, bergeser ke arah sebaliknya. Legislatif kemudian lebih pu-
nya dasar kewenangan yang jelas dan konstitusional, khususnya ke-
wenangan pembentukan Undang-Undang. Kewenangan di wilayah 
legislasi tersebut, dapat ditemukan pada amandemen pertama UUD 
1945, yang ditetapkan 19 Oktober 1999. 

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan poin mendasar 
dalam kewenangan pembentukan Undang-undang, sejak oktober 
1999, kekuasaan pembentukan undang-undang (legislasi) terletak 
pada DPR. Berbeda secara signifi kan dengan format kekuasaan 
yang diatur pada dokumen awal UUD 1945 sebelum perubahan. 
Ketentuan tersebut mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 
pra-amandemen, yang menyatakan, Presiden memegang kekua-
saan pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. 

58 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi… Op. Cit., hal. 228-229.
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Dokumen konstitusi sebelum perubahan/amandemen ini terlihat 
masih meletakkan Presiden (kekuasaan eksekutif) pada posisi 
dominan dalam hal memegang kekuasaan legislasi. 

Seperti dikutip Maria Farida, A., Hamid S. Att amini berpan-
dangan, makna Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) 
pada dasarnya menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang 
legislative power dalam hal pembentukan undang-undang, sedangkan 
DPR melaksanakan (memberikan) persetujuan secara bersama-sama. 
Dengan demikian kewenangan pembentukan undang-undang ada di 
tangan Presiden59.

Pasal 5 itulah yang kemudian diubah lagi menjadi, ”Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat”60. Dan, rancangan tersebut kemudian dibahas dan 
disetujui bersama oleh DPR bersama-sama Presiden (Pasal 20 ayat (2)). 
Pergeseran kekuasaan eksekutif dari ”pemegang kekuasaan” menjadi 
sekedar ”hak mengajukan rancangan” idealnya dilihat sebagai salah 
satu berkah reformasi yang mengantarkan dan mentransformasikan 
sistem ketatanegaraan Indonesia pada arah yang lebih baik. Keseim-
bangan kekuasaan, baik Legislatif, Eksekutif, Yudikatif ataupun 
institusi negara lainnya kemudian lebih mengarah pada hubungan 
inter-relasi yang seimbang dalam kerangka checks and balances sistem.

Sehingga, patut dikatakan, amandemen konstitusi tersebut 
akan berimplikasi besar terhadap perubahan sistem hukum dan 
perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masalah 
ketata-negaraan.61

Kendati di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat, Presiden 
masih punya posisi dominan dengan tersiratnya kewenangan ”veto”. 
Namun, setidaknya penegasan Pasal 20 ayat (1) bahwa legislative pow-
er saat ini ada di tangan legislatif akan memperkuat posisi DPR. Pasal 

59 Maria Farida Indarti, 2007, Ilmu Perundang-undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 
Kanisius, Yogyakarta, hal. 118.

60 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, perubahan pertama, 19 
Oktober 1999.

61 Maria Farida Indarti, 2007, Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia, Legalitas.org. URL: http://www.legalitas.org/?q=node/216.
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20 ayat (2) UUD 1945, misalnya. Tafsir gramatikal atas pasal terse-
but seolah memberikan Presiden kewenangan penuh untuk menolak 
setuju pada rancangan undang-undang yang dibahas bersama DPR. 
Dalam bahasa berbeda, hak ini mirip dengan konsep Veto yang 
diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, secara umum, Veto sesungguhnya diper-
tahankan dalam rangka checks and balances sistem. Pada International 
Encyclopedia of Government and Politic menyebutkan, “The veto is one 
of the essential balances that maintain the sistem of separation of powers 
in the United States. This incomplete check on legislative power has served 
to prevent most congressional encroachment on the executive, although its 
negative nature has prevented presidents from dictating the content of the 
laws to Congress”. Kekuasaan legislatif yang dinilai cukup besar di-
seimbangkan dengan hak Presiden untuk menyetujui dan menolak 
sebuah rancangan undang-undang. Alasan mendasar hak ini terletak 
pada posisi eksekutif sebagai pelaksana dan penanggungjawab 
implementasi sebuah undang-undang.

Di Indonesia, hak tersebut agaknya diterapkan dalam posisi ti-
dak saling menegasikan dengan kekuasaan DPR membentuk undang-
undang. Hak Veto pada akhirnya tidak dapat digunakan sesederhana 
penggunaan di Amerika Serikat. Presiden mempunyai kewajiban 
memberikan pertimbangan fi losofi s, yuridis dan sosiologis sebagai 
dasar argumentasi penolakan sebuah rancangan undang-undang. 
Atau, kalaupun Presiden dan DPR tetap tidak menemukan kesepakatan 
dalam pembentukan undang-undang, konstitusi memberikan jalan 
keluar yang tegas. Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 mengatur, “jika rancangan 
undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan un-
dang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat masa itu.”

Di atas telah dĳ elaskan dua poin utama dalam pembentukan 
sebuah undang-undang:

1. Legislative Power atau kekuasaan pembentukan undang-undang 
(legislasi), pasca amandemen UUD 1945 berada di tangan DPR.
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2. Sebuah undang-undang harus dibahas DPR bersama Presiden 
untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Namun, konstitusi tidak menjelaskan secara rinci perihal alur 
dan proses pembentukan undang-undang sehingga tulisan ini harus 
mencari dasar yuridis pada aturan yang lebih rendah dari konstitusi. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum positif yang ber-
laku saat ini dan mengatur perihal pembentukan undang-undang, baik 
dari segi prosedural formil ataupun materil dari perundang-undangan.

Pasal 1 butir (1) menyebutkan, pembentukan peraturan 
perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perun-
dang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, per-
siapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan. Ruang lingkup pengertian yang 
diatur pada UU No. 10 Tahun 2004 ini tentunya lebih luas dari penger-
tian umum, bahwa seolah pembentukan perundang-undangan hanya 
bicara tentang bagaimana teknis, alur dan prosedur pembentukan 
undang-undang. Karena itulah, khusus pembentukan undang-undang 
dan korelasinya dengan legislative power yang dimiliki DPR, tulisan ini 
akan menjelaskan tahap demi tahap proses pembentukan tersebut. 
Meskipun masih menitikberatkan pada alur dan prosedur pembentukan 
undang-undang oleh DPR bersama Presiden.

Pada undang-undang yang sama, juga disebutkan asas pem-
bentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formil atau pun 
materil. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 mengatur tujuh asas pemben-
tukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: kejelasan 
tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian an-
tara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan 
kehasilgunaan; kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dan, Pasal 6 juga 
mengatur asas materi muatan, yaitu: pengayoman; kemanusiaan; ke-
bangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan 
kepastian hukum; dan/atau, keseimbangan, keserasian dan ke-
selarasan.
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Semua asas di atas menjadi nilai mutlak yang harus dipenuhi 
dan dimiliki oleh sebuah perundang-undangan. Khusus peraturan 
selevel undang-undang, Bab V, VI dan VIII UU No. 10 Tahun 2004, 
menjelaskan lebih rinci proses pembentukan yang meliputi: Per-
siapan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 25); Pembahasan (Pasal 32 sam-
pai dengan Pasal 36); Pengesahan (Pasal 37 sampai dengan 39); Teknik 
Penyusunan (Pasal 44); Pengundangan dan Penyebarluasan (Pasal 45 
sampai dengan Pasal 52); dan Partisipasi Masyarakat (Pasal 53).

Selain, pada UU No. 10 Tahun 2004, mekanisme, alur, proses 
dan kedudukan DPR dalam pembentukan tersebut juga dapat dilihat 
pada UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per-
wakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan, aturan 
yang bersifat lebih teknis, yaitu Tata Tertib dan Kode Etik DPR.

1. Perencanaan Pembentukan Undang-Undang
Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 memberikan dasar hukum 
tentang eksistensi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di sana 
disebutkan, ”perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan 
dalam suatu Program Legislasi Nasional”.

Selain itu, Pasal 16 UU 10 tahun 2004 menjelaskan lebih jauh 
perihal penyusunan Prolegnas, disebutkan:

(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasi-
kan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani 
bidang legislasi

(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh 
alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi

(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan 
oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang 
Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan 
pengelolaan Prolegnas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur me-
lalui Peraturan Presiden.
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2. Persiapan Pembentukan Undang-Undang

Bagian ini merupakan tahap lanjutan dari Perencanaan Pembentukan 
Undang-Undang, yang diatur pada Bab V tentang Pembentukan Per-
aturan Perundang-Undangan, Bagian kesatu tentang Persiapan Pem-
bentukan Undang-Undang (Pasal 17-23). 

Pasal 17 ayat (1) dan (3) UU No. 10 Tahun 2004 mengatur, RUU, 
baik yang berasal dari DPR, Presiden ataupun Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) disusun berdasarkan Prolegnas. Meskipun, kemudian 
ayat (3) mengecualikan, bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau 
Presiden mengajukan RUU di luar Prolegnas. Pada bagian penjelasan 
tidak diuraikan lebih jauh, apa indikator ‘keadaan tertentu’, sehingga 
menurut sebagian kalangan aturan ini akan membuka ruang yang 
lebih luas bagi DPR dan Presiden untuk mengatur sesuatu dan me-
nyusun undang-undang. Dengan kata lain, pada kerangka Hak Asasi 
Manusia, DPR sebenarnya punya ruang gerak yang sangat luas untuk 
terus mendorong pengaturan, penjaminan dan penegakan Hak Asasi 
Manusia melalui pembentukan undang-undang.

Dalam praktiknya, Departemen Hukum dan HAM pun tidak 
dapat melarang dan membatasi penyusunan undang-undang di luar 
Program Legislasi Nasional---Prolegnas, atau bahkan penyusunan 
Prolegnas baru sekalipun.62 Posisi tawar terhadap pengajuan Prolegnas 
baru merupakan salah satu persoalan tersendiri karena ternyata DPR-
RI, melalui Badan Legislasi (Baleg), juga mengajukan usulan Prolegnas 
baru di luar yang 284 RUU tersebut. Dengan demikian, makna Prolegnas 
2005-2009 sebagai acuan instrumen perencanaan yang terpadu dan 
sistematis belum sepenuhnya mengikat.63

3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pada Bab VI Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 diatur mengenai 
Pembahasan dan Pengesahan sebuah rancangan undang-undang. 
Seperti dĳ elaskan sebelumnya, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 meletakkan 
dasar konseptual, sebuah Undang-Undang dibahas oleh DPR dan 

62 Suhariyono AR, 10 April 2007, Proses Legislasi dalam Pengembangan Hukum, artikel pada 
legalitas.org URL: http://www.legalitas.org/?q=Proses+Legislasi+Dalam+Pengembangan+Sis
tem+hukum.

63 Ibid.
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Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dasar konstitusional 
inilah yang diturunkan pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, 
dimana Presiden dapat menugaskan Menteri yang berhubungan 
dengan materi undang-undang untuk mewakili dirinya.  

Dan, pada ayat (5) dan (6) diatur bahwa pembahasan bersama 
dilakukan melalui berbagai tingkat pembicaraan. Disinilah komisi, 
panitia, atau alat kelengkapan DPR lain di bidang legislasi dan Pari-
purna memainkan perannya. Aturan lebih lanjut tentang tahapan dan 
tingkat pembicaraan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR ayat (7).

Ada proses yang berbeda dalam hal rancangan undang-un-
dang diajukan oleh Presiden, diajukan oleh Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD) atau oleh DPR. Dan, bahkan tidak tertutup kemungkinan, 
rancangan diajukan baik oleh DPR ataupun Presiden mengajukan 
draft  rancangan atas undang-undang yang sama64.

Perihal rancangan dari Presiden, dokumen RUU, penjelasan, 
keterangan dan naskah akademik disampaikan pada DPR dengan 
Surat Pengantar Presiden. Sekaligus, pada surat tersebut disebutkan 
menteri yang akan mewakili Presiden65.

Dua poin menarik pada tahap ini adalah, Tatib mengatur ke-
wajiban DPR untuk segera membahas RUU dari Presiden, paling 
lambat 60 hari sejak surat diterima. Dan, bagian kelima Tatib yang 
mengatur tentang Tingkat Pembicaraan. Terdapat empat pasal dalam 
bagian ini (Pasal 136-139). 

Pasal 136 menegaskan, pembahasan RUU dilakukan pada 
dua Tingkat Pembicaraan66, yaitu Tingkat I dalam rapat komisi, rapat 
komisi gabungan, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran, atau 
rapat panitia khusus. Dan, Tingkat II dalam Rapat Paripurna67. Dengan 
catatan, sebelum dua tingkat pembahasan dilakukan Rapat Fraksi di-
mungkinkan terjadi.

Secara sederhana, tahapan dari masing-masing tingkat pemba-
hasan dapat dĳ elaskan dengan dua bagan dibawah ini. Pembicaraan 

64 Lihat Pasal 122 Peraturan Tata Tertib DPR RI 2005. Pada prinsipnya yang dibicarakan 
adalah RUU versi DPR, sedangkan RUU Presiden digunakan dalam posisi sebagai bahan 
persandingan.

65 Pasal 125 Peraturan Tata Tertib DPR-RI 2005.
66 Pasal 136 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR-RI 2005.
67 Pasal 136 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR-RI 2005.
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Tingkat I diatur pada Pasal 137 Tatib. Pada proses ini, masing-masing 
Fraksi memberikan pandangan dalam hal RUU diajukan oleh 
Presiden. Demikian juga dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
jika RUU berhubungan dengan kewenangan DPD. Untuk RUU yang 
diajukan DPR, maka yang pertama kali memberikan tanggapan 
adalah Presiden. Tahap berikutnya, keduabelah pihak diberi kesem-
patan yang seimbang untuk memberi tanggapan dan catatan awal.

Dalam pembicaraan Tingkat I ini juga dimungkinkan pe-
nyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat 
Umum; permintaan keterangan dari Pimpinan Lembaga Negara 
sepanjang materi RUU yang dibahas relevan dengan pejabat yang di-
panggil, dan dapat dilakukan juga Rapat Intern.

Bagan 1
Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tingkat I

 

Bagan: ELSAM, 2008. Diolah dari Pasal 137 Tatib DPR tahun 2005

Sedangkan Tingkat II merupakan proses lanjutan pasca-
Pembicaraan Tingkat I sudah menghasilkan poin-poin kesepakatan 
tertentu. Tingkat II ini berada dibahas pada Rapat Paripurna. Di sini, 
setiap fraksi memberikan pendapat akhir dan catatan tentang sikap 
mereka, dan demikian juga Presiden. Diwakili Menteri yang ditunjuk, 
Presiden menyampaikan Pendapat Akhir. Ujung dari balas berbalas 
pernyataan sikap dan pendapat akhir ini adalah Keputusan Rapat 
Paripurna. Di titik inilah, persetujuan bersama dilakukan. Atau se-
baliknya, baik DPR, ataupun Presiden tidak saling menyetujui.

Khusus poin jika RUU tidak mendapat persetujuan, maka 
Pasal 138 ayat (2) Tatib mengatur, RUU ini tidak boleh lagi diajukan 
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pada persidangan DPR masa itu. Visualisasi Pembahasan Tingkat II 
ini dapat dilihat pada Bagan 2.

Bagan 2
Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tingkat II

 

 

Bagan: ELSAM, 2008. Diolah dari Pasal 138 Tatib DPR tahun 2005

4. Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Undang-Undang

Pada akhirnya, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden 
disampaikan oleh DPR pada Presiden untuk disahkan. Undang-Un-
dang memberikan jangka waktu untuk tahap ini, yaitu paling lambat 
7 hari sejak tanggal persetujuan (Pasal 37 UU NO. 10 Tahun 2004). 
Jika ada batasan waktu untuk DPR, maka undang-undang juga mem-
berikan tenggat waktu maksimal bagi Presiden untuk mensahkan 
dan menandatangani RUU yang sudah disetujui bersama, yaitu 30 
hari. Dengan konsekuensi, jika sampai dengan 30 hari, Presiden be-
lum juga mensahkan dan menandatangani RUU tersebut, maka RUU 
sah dengan sendirinya menjadi undang-undang. Selain diatur pada 
Pasal 38 UU No. 10 Tahun 2004, norma ini sesungguhnya dicantum-
kan juga dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Sehingga jelaslah apa 
dasar konstitusional penyusunan sebuah undang-undang, hingga 
pengesahannya.

Tahap terakhir dari proses pembentukan sebuah undang-
undang adalah “Pengundangan dan Penyebarluasan”. Pasal 45 
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menyebutkan, “agar setiap orang mengetahui, peraturan perundang-
undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Dan, kemudian Pemerintah mempunyai 
kewajiban menyebarluaskan undang-undang tersebut (Pasal 51 UU 
10 tahun 2004). 

II.2. Peran dan Fungsi DPR dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai peran dan fungsi badan legislatif dalam 
penegakan hak asasi manusia tidak dapat diuraikan tanpa memba-
has mengenai sifat dan karakter kewajiban negara atas HAM. Secara 
konseptual, gagasan mengenai sifat dan pengertian tanggungjawab 
negara terkait dengan HAM mencakup tiga karakteristik penting, 
yakni kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk me-
lindungi (to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfi l).  

Secara sederhana, ketiga kewajiban ini sering dihubungkan 
dengan dua sifat yang berbeda, yakni sifat positif dan negatif dari 
kewajiban negara. Kewajiban untuk menghormati sering di asosia-
sikan sebagai kewajiban yang bersifat negatif, dimana negara justru 
diharapkan untuk tidak melakukan suatu tindakan positif, sementara 
dua kewajiban lainnya merupakan manifestasi dari kewajiban yang 
bersifat positif, artinya membutuhkan tindakan aktif dari negara. 

Kewajiban untuk menghormati secara sederhana dipahami se-
bagai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu, 
karena tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan pem-
batasan hukum dan klausul reservasi.  Tindakan tersebut dapat diar-
tikan sebagai bentuk gangguan terhadap kebebasan individu untuk 
menikmati hak yang dĳ amin.

Sebaliknya dalam kewajiban untuk melindungi, negara di-
harapkan melakukan tindakan-tindakan aktif yang diperlukan 
untuk melindungi dan menjamin tiap individu pemegang hak 
(rights holder) dapat menikmati haknya. Kewajiban ini mencakup 
perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak oleh pihak 
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lain, baik apparatus negara maupun melalui pembentukan keten-
tuan hukum dan perundang-undangan, serta beragam tindakan 
lainnya. 

Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi, mewajibkan 
negara untuk mengambil langkah-langkah positif melalui kebĳ akan, 
tindakan administratif, maupun bekerjanya institusi yudisial untuk 
memastikan tiap individu pemegang hak dapat semaksimal mungkin 
menikmati hak asasi dan klaim atas hak yang secara inheren melekat 
dalam dirinya dan dilindungi berdasarkan undang-undang. 

Dengan demikian, terdapat tiga pilar penting dalam realisasi 
hak asasi manusia, yakni pilar kebĳ akan dan tindakan kekuasaan 
eksekutif, baik melalui perumusan kebĳ akan teknis administratif 
dan pengalokasian sumberdaya keuangan negara, pilar kekuasaan 
legislatif, khususnya terkait dengan perumusan kebĳ akan setingkat 
undang-undang yang menjamin penikmatan hak dan atau mencegah 
atau melindungi dari pelanggaran oleh pihak lain, pengawasan atas 
tindakan eksekutif dan pilar penegakan (enforceability) yang melibat-
kan berfungsinya institusi yudisial sehingga klaim atas jaminan hak 
bisa direalisasikan, baik klaim atas penikmatan maupun tindakan 
penuntutan atas pelanggaran. 

Ketiga pilar tersebut juga secara tidak langsung merefl eksikan 
gagasan pemisahan kekuasaan yang melahirkan konseps negara hu-
kum (reechtstaat) atau dikenal pula dengan istilah the rule of law.  Is-
tilah negara hukum yang tumbuh di Indonesia pun tak bisa dipisah-
kan dari konsepsi rechtsstaat dan the rule of law. Bentuk perlindungan 
terhadap hak asasi manusia dari kedua konsep ini diwujudkan dalam 
beberapa persyaratan. Suatu negara dikatakan rechtsstaat jika me-
menuhi persayaratan: adanya perlindungan hak asasi manusia, ada 
pemisahan dan pembagian kekuasaan (separation and distribution of 
power), pemerintah berdasarkan peraturan, dan terdapat peradilan 
administrasi. Sedangkan suatu negara dapat dikatakan menganut the 
rule of law apabila memenuhi kriteria: adanya supremasi hukum, 
kesamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law), dan 
adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. 
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Dengan demikian terlihat peran pentingnya cabang kekua-
saan legislatif/parlemen dalam pemenuhan kewajiban negara. Secara 
detail setidaknya terdapat beberapa tindakan parlemen yang penting 
dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang tercakup 
dalam tiga fungsi penting DPR, yang tercakup dalam dua klasifi kasi 
umum, pertama, tindakan yang bertujuan memastikan pelaksanaan 
kewajiban negara ditingkat domestik, dan kedua memastikan pengin-
tegrasian nilai dan standar HAM internasional dalam norma hukum 
di tingkat domestik. Keduanya dapat dirumuskan dalam pelaksanaan 
fungsi atau peran sebagai berikut:68 

a. Fungsi legislasi
i. Tindakan yang terkait dengan ratifi kasi instrumen HAM internasional;
ii. Pembuatan undang-undang yang melindungi HAM baik yang 

terkait dengan penguatan fungsi institusi yang memiliki man-
dat khusus terkait dengan perlindungan hak asasi, maupun yang 
terkait dengan politik alokasi sumberdaya, baik anggaran negara 
maupun penetapan kebĳ akan yang mengatur secara normatif per-
lindungan maupun pemajuan hak asasi. Sebagai contoh, hal ini 
dapat dilihat dalam penyusunan UU mengenai anggaran pembe-
lanjaan negara, UU pencegahan tindakan diskriminasi rasial, UU 
HAM, dan UU Pengadilan HAM;

iii. Penyusunan dan pembuatan undang-undang yang secara khusus 
berfungsi memungkinkan standar hak asasi manusia yang telah 
diratifi kasi dapat secara nyata dilaksanakan. Sebagaiamana dik-
etahui, sistem hukum Indonesia menganut model dualistik dalam 
penyerapan ketentuan internasional di tingkat domestik. Dengan 
demikian, proses ratifi kasi konvensi internasional tidak secara oto-
matis memberlakukan konvensi tersebut secara menyeluruh dalam 
seluruh sistem hukum domestik. Dengan demikian melalui peran 
ini, badan legislatif dapat menyusun suatu perundang-undangan 
khusus untuk memastikan keberlakuan suatu instrumen interna-
sional yang telah diratifi kasi. Sebagai contoh, penyusunan UU No. 

68 Diramu dari berbagai sumber, diantaranya lihat UNDP, Primer on Parliaments and Human 
Rights.
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40 Tahun 2009 tentang Pencegahan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial. Meskipun telah ada tujuh instrumen yang diratifi kasi, na-
mun baru satu yang ditindaklanjuti dengan penyusunan undang-
undang semacam ini. Secara praktis kehadiran undang-undang 
semacam ini juga memastikan keberlakuan standar tersebut secara 
utuh dalam hukum nasional. 

b. Fungsi Pengawasan
i. Melakukan fungsi kontrol atas tindakan eksekutif yang mungkin 

secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinya 
pelanggaran hak asasi manusia, baik melalui penggunaan hak 
bertanya, hak interpelasi, dan mekanisme regular seperti rapat 
dengar pendapat atau rapat kerja rutin dengan jajaran eksekutif.

ii. Melakukan kontrol atas implementasi rekomendasi badan-badan 
HAM, baik yang berdasar perjanjian (treaty bodies) maupun 
yang berdasarkan deklarasi (charter).69 Selain itu, juga melakukan 
kontrol atas pelaksanaan rekomendasi dari badan-badan khusus 
(special procedure) seperti rekomendasi laporan dari pelapor khusus 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).70

c. Fungsi penganggaran
 Sebagai akibat perubahan konstitusi pasca-reformasi, DPR memi-

liki kedudukan yang kuat untuk bersama-sama pemerintah menyu-
sun dan menentukan alokasi keuangan negara untuk pembelan-
jaaan rutin negara. Fungsi ini terkait erat dengan kewajiban positif 
negara terutama untuk memastikan alokasi sumberdaya keuangan 
yang memadai untuk memenuhi kewajiban negara atas hak asasi 
manusia. Sebagai contoh, sesuai amanat konstitusi, negara wajib 
mengalokasikan minimal 20% anggaran pendapatan dan belanja 
negara dalam kerangka pemenuhan hak atas pendidikan. 

Untuk mendukung peran tersebut di atas, lembaga legislatif 
dapat melakukan beberapa tindakan dalam internal kelembagaan 

69 Sejauh ini setidaknya Indonesia telah menjadi negara pihak dari tujuh konvensi hak asasi 
manusia, termasuk yang terakhir diratifi kasi adalah konvensi mengenai hak atas kelompok 
penyandang cacat (diffable) di tahun 2011 ini.  

70 Sebagai contoh adalah laporan dan rekomendasi dari dua pelapor khusus yang mengunjungi 
Indonesia di tahun 2007, yakni pelapor khusus untuk Pembela HAM, Hina Jilani dan Pelapor 
Khusus untuk penyiksaan, Manfred Nowak. 
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yang dimungkinkan, seperti membentuk unit atau badan yang secara 
khusus menangani hak asasi manusia di dalam parlemen.71 Secara 
khusus keberadaan unit ini akan mempermudah kerja badan legislatif 
baik dalam memastikan bahwa seluruh inisiatif rancangan undang-
undang yang dĳ adwalkan untuk dibahas oleh DPR, telah memenuhi 
standar hak asasi manusia, dan tidak melanggar standar-standar terse-
but. Selain itu keberadaan badan khusus atau unit khusus ini, juga dapat 
membantu anggota legislatif untuk memastikan integrasi dan penggu-
naan standar hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi pengawasan 
atas kinerja eksekutif maupun dalam mempersiapkan dan menyusun 
anggaran belanja negara setiap tahunnya.  

Pendekatan Berbasis Hak dalam Fungsi-Fungsi Legislasi 

Sebagai salah satu landasan pelaksanaan peran tersebut, dalam perbin-
cangan mengenai kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, dalam 
dua dasa warsa terakhir berkembang pendekatan baru yang berfungsi 
memastikan implementasi standar hak asasi manusia baik yang berada 
ditingkat domestik maupun di tingkat internasional. Pendekatan ini 
lebih dikenal sebagai pendekatan berbasis hak (right based approach). 

Awalnya pendekatan ini berkembang seiring dengan berkem-
bangnya pengakuan hak atas pembangunan di paruh delapan puluhan. 
Pengakuan ini sering dirujuk sebagai suatu titik kembali ke arah realisasi 
hak asasi sebagai hak yang indivisible. Selain itu, kehadiran deklarasi hak 
atas pembangunan juga menandai afi rmasi global atas integrasi hak 
asasi manusia dalam proses pembangunan, sebagai suatu kritik atas 
model kebĳ akan pembangunan global pasca-perang dunia kedua, yang 
bias kepentingan negara-negara maju dan mendudukkan negara-negara 
berkembang sebagai objek kebijakan pembangunan yang di-
transplantasikan dalam proyek-proyek bantuan pembangunan.72  

71 Lihat IPU, Human Rights: A Handbook for the Parliamentarians, 2005. 
72 Untuk rujukan lebih jauh mengenai kajian historis atas teks deklarasi hak atas pembangunan; 

lihat, Arjun Segupta, The right to development as human rights, dapat diunduh pada http://
www.harvardfxbcenter.org/resources/working-papers/FXBC_WP7--Sengupta.pdf. bandingkan 
juga dengan kajian kritis atas evolusi hak ini saat ini baik dalam kebijakan tujuan millennium 
pembangunan maupun dalam institusionalisasi kelembagaannya di tingkat badan PBB, 
Kirchmeier, Felix, FES, The Rights to Development: Where do We stand, State of the debate 
on the right to development, FES Occasional Papers, 2006. 
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Seiring dengan institusionalisasi ini, berkembang pula upaya 
mengintegrasikan perspektif hak asasi dalam kebĳ akan pembangu-
nan secara umum. Perkembangan inilah yang melahirkan seperang-
kat pendekatan yang dikenal dengan pendekatan berbasis hak. Di-
dasari pada suatu perubahan paradigma bahwa kebĳ akan (hukum) 
pembangunan semestinya mendudukkan individu sebagai subjek 
yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang diper-
gunakan adalah meletakkan individu sebagai penyandang hak sebagai 
titik berangkat penyusunan kebĳ akan (hukum) pembangunan.  Se-
cara cepat, pendekatan ini berkembang tidak hanya mencakup kebi-
jakan umum pembangunan yang terkait dengan hubungan kerjasa-
ma negara–negara (negara pemberi bantuan pembangunan dengan 
negara-negara penerima bantuan), namun juga mencakup kerja-kerja 
badan-badan khusus PBB, seperti badan PBB untuk program pem-
bangunan (UNDP), badan-badan PBB dengan mandat khusus seperti 
FAO, UNESCO, WHO, dan lain sebagainya. 

Dalam perkembangan paling kontemporer, pendekatan ini tak 
melulu diadopsi dalam kerangka kerjasama internasional dan badan-
badan internasional, namun berkembang dalam mendukung dan 
mendorong realisasi hak asasi di tingkat domestik. Hal ini tak dapat 
dipungkiri dipengaruhi juga dengan interaksi badan-badan di tingkat 
nasional dengan badan-badan internasional, melalui serangkaian ker-
jasama pembangunan, baik yang terkait dengan reformasi kebĳ akan 
maupun dalam berbagai bentuk kerjasasama pembangunan lainnya. 
Hingga saat ini pendekatan berbasis hak telah secara umum diterap-
kan dalam kerja-kerja pengarusutamaan hak asasi, tak melulu pada 
badan-badan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan 
lembaga-lembaga negara yang bersifat independen seperti Komisi 
nasional untuk hak asasi manusia, kantor ombudsman, maupun ber-
bagai lembaga negara lainnya. Tak hanya berhenti di situ, pendekatan 
yang sama juga telah secara luas menjangkau kerja-kerja berbagai or-
ganisasi masyarakat sipil, khususnya terkait dengan perencanaan dan 
pengembangan program.  
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Barangkali karena dikembangkan sebagai suatu perangkat 
atau instrumen yang bersifat praktis, sampai saat ini tidak terdapat 
suatu rumusan defi nisi yang rigid dan baku atas pendekatan berbasis 
hak tersebut. Secara umum, pendekatan berbasis hak dipahami se-
bagai suatu proses untuk mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip 
dan norma utama hak asasi manusia pada satu bidang kerja tertentu, 
yang bertujuan untuk menjamin tercapainya pemenuhan yang seu-
tuhnya atas hak asasi manusia, oleh setiap individu pemegang hak.73 
Pendekatan berbasis hak ini memiliki kelebihan karena mencakup 
tak hanya menyentuh aspek-aspek yang bersifat substantif, seperti 
penerapan prinsip-prinsip non diskriminasi dan aplikasi standard 
dan kerangka hukum HAM yang berlaku secara universal, namun 
juga berorientasi pada aspek-aspek yang bersifat proses, seperti 
orientasi pada kelompok rentan, serta pemberdayaan dan partisipasi. 
Dengan cakupan tersebut, perangkat ini menyediakan suatu alat ukur 
yang tak melulu menjamin kualitas substantif kebĳ akan atau tinda-
kan negara, namun juga memastikan bahwa proses pengambilan ke-
bĳ akan atau tindakan pun tunduk pada prinsip-prinsip yang secara 
luas dikenal sebagai bagian inheren dari prinsip Hak Asasi Manusia. 
Meskipun dirumuskan dengan pengertian dan rumusan operasional 
yang beragam, pendekatan berbasis hak memiliki lima prinsip utama 
yang menjadi pegangan, yaitu terdiri dari:74 

a.  Secara Eksplisit Mengaplikasikan Kerangka Hukum
     HAM Internasional

Secara sederhana, apabila diterjemahkan dalam konteks fungsi-fungsi 
badan legislatif, penerapan prinsip ini dapat dirumuskan sebagai ke-
wajiban untuk: (1) Secara eksplisit mempertimbangkan sifat kewa-
jiban negara dalam pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga legislatif. Hal 
ini mengandaikan pemahaman akan karakteristik baik sifat negatif 

73 Terdapat perumusan yang beragam sesuai dengan konteks kebijakannya, misalnya, 
International Human Rights Network, Human Rights Based Approach to Development: 
Overview, 2005, hal. 3. Lihat juga, Danish Institute for Human Rights, Applying a Rights Base 
Approach: An inspirational Guide for Civil Society, 2007.

74 Lihat, International Human Rights Network, supra note 6 hal 7-9
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dan positif dari kewajiban negara, cakupan bentuk kewajiban positif 
dan negatif yang harus direalisasikan; (2) Memastikan norma-norma 
yang diterapkan tersebut diaplikasikan secara utuh dan tak terpisah-
kan, merefl eksikan spektrum yang luas dan prinsip kesalingterkaitan 
hak  asasi manusia; dan (3) Mempertimbangkan dan mengaplikasikan 
standar dan norma HAM dalam seluruh implementasi fungsi-fungsi 
lembaga legislatif, baik dalam proses penyusunan undang-undang, 
pelaksanaan fungsi penganggaran, maupun dalam pelaksanan fungsi 
pengawasan.

 Dengan demikian terdapat setidaknya tiga rujukan dalam 
melaksanakan prinsip ini, yakni norma hak asasi manusia sebagaimana 
dĳ amin dalam Konstitusi, norma hak asasi yang diatur dalam perun-
dang-undangan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU 
No. 40 Tahun 2009 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial, dan Konvensi Hak Asasi yang telah diratifi kasi ( 7 konvensi) 
melalui undang-undang.

b. Prinsip Pemberdayaan 

Prinsip pemberdayaan mencakup pengertian pentingnya orientasi 
pemberdayaan dalam fungsi–fungsi lembaga legislatif. Sebagai 
contoh, dalam proses implementasi fungsi legislasi, orientasi pem-
berdayaan dipahami sebagai orientasi untuk memastikan bahwa 
kebĳ akan publik yang dihasilkan melalui produksi undang-undang 
bertujuan pertama-tama untuk mendorong kemampuan individu 
pemegang hak, yang menjadi subjek undang-undang untuk lebih 
berdaya dalam menikmati hak asasinya. Prinsip ini juga berorientasi 
pada pengembangan pengertian yang sepadan antara pemangku hak 
(individu) dan pemangku kewajiban (institusi negara) akan tujuan 
yang ingin dicapai baik dalam kerangka pemenuhan maupun peng-
hormatan dan perlindungan hak asasi manusia. 

c. Prinsip Partisipasi

Secara umum, prinsip ini dipahami sebagai keharusan untuk menja-
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min adanya proses partisipasi yang aktif, bebas, bermakna dan secara 
inklusif menjangkau seluas mungkin lapisan masyarakat yang menjadi 
subyek dan tujuan dari pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga legislatif. 
Selain itu, prinsip partisipasi juga mensyaratkan adanya akses yang 
terbuka terhadap seluruh proses, informasi dan dokumentasi yang 
dihasilkan dari pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga legislatif. 

d. Prinsip Non-diskriminasi dan Berorientasi pada Kelompok 
Rentan 

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam seluruh pelaksa-
naan fungsi, prinsip non-diskriminasi semestinya menjadi landasan 
pelaksanaan yang utama dan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif 
diorientasikan pertama dan terutama untuk melindungi mereka 
yang termasuk dalam kelompok rentan, termasuk kelompok miskin, 
perempuan, dan anak. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislatif 
mensyaratkan adanya prasyarat pendukung seperti penerapan data 
yang terpilah, maupun pengarusutamaan gender, dalam melakukan 
penilaian dan evaluasi awal sebagai dasar pelaksanaan fungsi lem-
baga legislasi. 

e. Prinsip Akuntabilitas 

Pengertian prinsip akuntabilitas mencakup penerapan model pe-
nilaian dampak Hak Asasi Manusia dalam setiap pelaksanaan fungsi, 
baik mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil kerja. 
Penerapan prinsip ini mensyaratkan adanya pengenalan akan sifat 
kewajiban negara, baik yang bersifat positif maupun negatif, identifi -
kasi atas pemangku kewajiban dan pemangku hak dan mengevaluasi 
relasi antar keduanya, perumusan indikator yang aplikatif ditingkat 
domestik yang disusun berdasarkan pada instrumen dan standar 
HAM internasional, maupun pengembangan kerangka normatif 
yang efektif baik untuk mendorong efektifi tas pertanggungjawaban 
maupun untuk mengembangkan prosedur administratif, mekanisme 
pemulihan, dan respon atas pelanggaran hak. 
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Melalui seperangkat prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak 
inilah, penelaahan atas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga legislatif 
akan dilakukan. Meskipun tidak secara keseluruhan seluruh prin-
sip tersebut diterapkan dalam kajian ini, namun setidaknya penelaahan 
dua fungsi yang dicakup dalam penelitian ini telah mempertimbangkan 
dua aspek yang dicakup kelima prinsip tersebut, yakni penelaahan atas 
substansi untuk melihat seberapa jauh tingkat kesesuaian produk 
undang-undang dari pelaksanaan fungsi legislasi dengan standard 
dan instrumen HAM yang ada, serta menilai seberapa jauh terdapat 
tingkat partisipasi yang inklusif dalam proses pelaksanaan fungsi 
lembaga legislatif tersebut. Keseluruhan upaya ini akan diuraikan 
lebih lanjut pada bagian lain dari hasil penelitian ini. 

II.3. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai 
Kerangka Acuan

Sebagai langkah untuk memaksimalkan kinerja legislasi, serta upaya 
untuk melakukan pengaturan terhadap suatu permasalahan publik, 
yang mendesak untuk diatur melalui undang-undang, atau perubahan 
terhadap suatu undang-undang yang dibatalkan kekuatan mengikat-
nya, DPR telah menyusun apa yang disebut dengan Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas). Prolegnas ialah bagian dari manajemen legislasi dan 
politik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang men-
jadi instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang, 
yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.75 Program 
legislasi nasional ditetapkan untuk periode lima tahunan (jangka 
panjang), dan periode tahunan, dengan didasarkan pada prioritas 
pembentukan undang-undang. 

Pembentukan prolegnas mendapat legitimasi normatif pasca-
diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Per-
aturan Perundang-undangan, dan ditetapkannya Peraturan Presiden 
No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan 
Program Legislasi Nasional. Dalam Perpres No. 61 Tahun 2005, 

75 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005, Pasal 1 angka 1.
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disebutkan bahwa, pada sebuah Prolegnas dimuat program pem-
bentukan undang-undang beserta pokok mat eri yang akan diatur, 
serta relasinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang 
merupakan penjelasan detail konsep rancangan undang-undang 
yang akan dibentuk. Dalam konsep tersebut harus memuat: Latar 
belakang dan tujuan penyusunan; Sasaran yang akan diwujudkan; Pokok-
pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan Jangkauan dan arah 
pengaturan.76

DPR melakukan penyusunan Prolegnas dengan dikoordinasikan 
oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sedangkan penyusunan Prolegnas 
oleh pemerintah dikonsolidasikan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. Hasil penyusunan Prolegnas dari kedua belah pihak 
tersebut kemudian dipertemukan untuk dilakukan sinkronisasi dan 
harmonisasi. Mengenai tujuan dari Prolegnas itu sendiri adalah 
sebagai berikut:77

1. mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-un-
dangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional;

2. membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan 
dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasi-
kan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial/pembangunan, 
instrumen pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku 
anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi, teru-
tama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan 
warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat;

4. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang su-
dah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat; dan 

76 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005, Pasal 4.
77 DPR RI, Program Legislasi Nasional 2005-2009, diakses dari http://www.parlemen.net. 
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5. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan arah kebĳ akan politik hukum yang dituangkan ke dalam 
Prolegnas tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:78 

a. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, 
ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam 
dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, sebagai pelak-
sanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

b. mengganti peraturan perundang-undangan pening galan kolonial 
dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada 
yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman; 

c. mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang 
yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-
undang yang diperintahkan oleh undang-undang;

d. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk 
mempercepat proses reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, 
perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, 
kolusi, nepotisme, dan kejahatan transnasional; 

e. meratifi kasi secara selektif konvensi internasional yang diperlu-
kan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan 
perlindungan hak asasi manusia serta pelestarian lingkungan 
hidup;

f. membentuk peraturan peraturan perundang-undangan baru sesuai 
dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;

g. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, 
profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-
prinsip kesetaraan dan keadilan jender; dan

h. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan 

78 Ibid.
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di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bang-
sa, dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara 
ketertiban, legitimasi, dan keadilan.

Kemudian mengenai skala prioritas dalam menentukan rancangan 
undang-undang yang termasuk ke dalam Prolegnas ditentukan atas 
dasar pertimbangan:79 

1. merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

2. merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia.

3. yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain.

4. mendorong percepatan reformasi.

5. yang merupakan warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan 
kondisi saat ini.

6. yang berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi 
manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan 
keadilan jender.

7. yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi 
kerakyatan yang berkeadilan.

8. yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk 
memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial 
masyarakat.

Dalam Prolegnas  periode 2005-2009 ditetapkan sebanyak 284 rancangan 
undang-undang, namun demikian dalam praktiknya, mendekati be-
rakhirnya masa kerja DPR Periode 2004-2009, belum ada separuh dari 
rancangan undang-undang yang direncanakan, selesai dibahas dan 
disahkan ke dalam bentuk undang-undang. Dealam pelaksanaannya 
memang seringkali DPR maupun Presiden memunculkan pemba-
hasan rancangan undang-undang yang tidak masuk ke dalam daft ar 
Prolegnas, apabila dirasa mendesak untuk dibentuk. Hal ini dimung-
kinkan menurut ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2004, 

79 Ibid.
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yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden 
dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program 
Legislasi Nasional. Apalagi terkait dengan banyaknya undang-un-
dang yang dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh Mahkamah Konsti-
tusi, yang tentunya kian membebani pencapaian Prolegnas. Namun 
demikian, hal ini tentunya tidak dapat dĳ adikan alasan untuk mem-
berikan pembenaran terhadap buruknya kinerja legislasi DPR.

Beban dan agenda legislasi yang harus dikerjakan dan disele-
saikan oleh DPR, sebagaimana dituangkan dalam Prolegnas secara 
langsung akan berpengaruh terhadap kualitas dan tujuan pengaturan 
yang dimuat dalam undang-undang. Kualitas materi suatu undang-
undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pem-
bentukan undang-undang. Pemahaman terhadap kualitas adalah, 
bagaimana dapat diantisipasi kemungkinan suatu undang-undang 
terpaksa direvisi dalam jangka pendek, dayaberlaku yang lama atau 
berkelanjutan, sinergi dengan peraturan perundang-undangan lain, 
serta sinkronisasi antar norma dalam undang-undang itu sendiri.80

80 Yuliandri, Op. Cit., hal. 4.
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BAB III
HAM DALAM PRODUK LEGISLASI DPR

“Otoritas yang membentuk republik bukanlah Souverain 
ataupun pemerintah melainkan legislator”.

(Jean-Jacques Rousseau-Du Contract Social, 1762)

III.1. Implementasi Prolegnas 2005-2009

Bilamana dilihat dari fakta politik yang ada, secara umum kinerja legislasi 
DPR periode 2004-2009 dapat dikatakan lebih memprihatinkan dari-
pada kinerja DPR periode sebelumnya. Kendati masih dalam proses 
transisi dari rezim otoritarianisme, jika dilihat dari segi kuantitas 
legislasi yang dihasilkannya, DPR Periode 1999-2004 dapat dikatakan 
cukup berhasil. DPR periode pertama reformasi ini, dalam pelaksa-
naan fungsi legislasinya setidaknya telah menghasilkan 172 undang-
undang. Meskipun nada kecaman dan ketidakpuasan turut pula me-
nyertainya, dan beberapa produk legislasi yang dianggap bermasalah 
berakhir dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi, namun dengan 
kondisi yang dapat dikatakan masih dalam ‘masa percobaan’, kinerja 
DPR periode 1999-2004 patut untuk diberi apresiasi. Berbeda dengan 
DPR periode 2004-2009, yang memang dituntut untuk bersikap lebih 
progresif dalam menjalankan fungsi-fungsinya, daripada DPR periode 
sebelumnya, karena kondisinya yang sudah jauh lebih mapan. Seti-
daknya ada beberapa alasan yang mengharuskan DPR 2004-2009 
harus bekerja secara lebih maksimal:

Pertama, DPR periode 2004-2009 sudah tidak lagi dihinggapi dan 
berbenturan dengan serangkaian permasalahan kelembagaan warisan 
Orde Baru, yang banyak mempengaruhi ruang gerak dan manuver 
bagi anggota DPR untuk melakukan perubahan yang sifatnya signifi kan. 
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Kedua, berangkat dari pengalaman, kesalahan dan kekurangan yang ter-
jadi di dalam periode sebelumnya, seharusnya dapat dĳ adikan sebagai 
media pembelajaran bagi DPR periode 2004-2009. Ketiga, secara politik 
DPR periode ini memiliki legitimasi yang lebih kuat, jika dibandingkan 
dengan DPR periode sebelumnya, karena mereka dipilih melalui pemili-
han umum yang secara prosedural lebih maju, dan oleh rakyat yang su-
dah mampu bersikap lebih kritis.81 

Khusus untuk pelaksanaan fungsi legislasi, rapor merah nam-
paknya tepat diberikan kepada lembaga pembuat undang-undang 
ini.82 Sebab, hingga berakhir masa jabatannya di 30 September 2009, 
DPR hanya mampu menyelesaikan 193 RUU (68%) saja, dari total 284 
RUU yang masuk dalam daft ar Prolegnas. Tercatat ada 284 RUU—
terdapat ketidakcermatan DPR dalam penyusunan daft ar Prolegnas, 
karena terjadi pengulangan penulisan untuk RUU Pengesahan ICCPR, 
dan RUU Badan Hukum Pendidikan, dan RUU tentang Perkreditan 
Perbankan, sehingga jumlah RUU yang menjadi rencana Prolegnas 
2005-2009, sebenarnya hanya 281 RUU—yang masuk ke dalam daft ar 
program legislasi nasional 2005-2009. 

Besaran angka di atas pun sesungguhnya ditolong oleh tingginya 
jumlah UU Pembentukan Daerah Otonom, yang mencapai 60 UU 
(32%). Penetapan Perpu menjadi undang-undang (5,3%), Pengesah-
an perjanjian internasional (4,2%), dan undang-undang yang terkait 
dengan APBN—yang sebenarnya lebih condong pada pelaksanaan 
fungsi budgeting (7,9%). Tingginya UU Pembentukan Daerah Otonom, 
memperlihatkan sesungguhnya capaian legislasi DPR tidak menca-
pai angka 193. Sebab, undang-undang mengenai pemekaran daerah, 
pembentukannya cukup dengan mengubah nama tempat yang diatur, 
serta tanggal pengesahannya. Artinya, bila dilihat dari target riil 
Prolegnas (284 RUU), mereka sebenarnya DPR hanya menyelesaikan 
47% dari keseluruhan Prolegnas 2005-2009.

81 Bivitri susanti, dkk, Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005, (Jakarta: PSHK, 
2006), hal. 14.

82 Rapor Merah Kinerja Legislasi DPR, Koran TEMPO, 13 Oktober 2008, dengan beberapa kali 
updating data.
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Diagram 2: Komposisi Produk Legislasi DPR, Kesesuaiannya dengan 
Prolegnas

(Hingga Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009)

Bila dicermati dari tahun ke tahun, kinerja legislasi DPR akan 
terlihat sangat berfl uktuatif dengan frekuensi yang rendah, dan di-
penuhi dengan UU Pembentukan Daerah Otonom, yang sekedar 
mengubah judul dan tanggal penetapannya. Di tahun 2005, dari 55 
rancangan undang-undang yang menjadi prioritas dalam program 
legislasi nasional, DPR hanya menghasilkan 14 undang-undang. Dari 
14 undang-undang tersebut, yang merupakan implementasi prolegnas 
hanya terdapat 4 RUU, ditambah 4 RUU Pembentukan Pengadilan 
Tinggi Agama. Sedangkan sisanya berupa 3 RUU Penetapan Perpu, 
dan 3 RUU terkait APBN. Pada 2006, dari 44 RUU yang ditargetkan 
dalam prolegnas, DPR menyelesaikan 38 undang-undang, dengan 
komposisi 15 RUU prioritas, 16 RUU Pembentukan Daerah Otonom, 
4 RUU terkait APBN, 2 RUU Pengesahan Perjanjian Bilateral, dan 1 
RUU Penetapan Perpu. Dari 15 RUU prioritas yang diselesaikan, se-
bagian besar merupakan limpahan dari tahun 2005. Sedangkan pada 
2007, DPR berhasil mencetak 32 undang-undang, dengan komposisi 
4 RUU Pengesahan Perjanjian Bilateral, 9 RUU Pembentukan Daerah 
Otonom, 3 RUU terkait APBN, 2 RUU Penetapan Perpu, dan 2 RUU 
di luar Prolegnas. Sementara implementasi Prolegnas, dari 30 RUU 
yang diprioritaskan, DPR hanya mampu menyelesaikan 12 RUU. 
Pada 2008, hingga pembukaan Masa Persidangan II tahun sidang 
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2008-2009, DPR telah menyelesaikan 57 undang-undang. Den-
gan komposisi 31 RUU Pembentukan Daerah Otonom, 2 RUU terkait 
APBN, 1 RUU Penetapan Perpu, 1 RUU Pengesahan Perjanjian Ka-
wasan, dan 4 RUU di luar Prolegnas. Sedangkan RUU prioritas yang 
diselesaikan sebanyak 18 RUU,dari 48 RUU yang ditargetkan.

Diagram 3: Kinerja Legislasi DPR 2005-2008

Diagram 4: Implementasi Prolegnas Dari Tahun ke Tahun

Inisiatif pembentukan undang-undang yang datang dari DPR 
pun tergolong rendah. Dari total 193 RUU yang disahkan, 100 RUU 
diantaranya merupakan inisiatif pemerintah. Sedangkan yang men-
jadi inisiatif DPR hanya 93 RUU. Tercatat pada periode 2005-2006, 
hanya terdapat 5 rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif 
DPR. Sedangkan pada 2007, dari 27 RUU yang menjadi inisiatif DPR, 
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20 diantaranya merupakan merupakan RUU pemekaran daerah 
otonom.83 Pada 2008, DPR menghasilkan beberapa undang-undang 
yang memiliki relasi dengan hak asasi manusia, dan merupakan RUU 
inisiatif DPR, seperti UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, 
UU Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis, UU Pornografi , dll. Meski 
tidak semua produk legislasi tersebut sejalan dengan upaya pemajuan 
hak asasi manusia, misalnya UU Pornografi  yang menuai kontroversi 
di tengah masyarakat. Namun, peningkatan inisiatif ini setidaknya 
menjadi poin positif bagi DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasinya. 

Jika dicermati dari sisi kualitas, produk legislasi DPR juga di-
pertanyakan, akibat banyaknya undang-undang yang berbuah kon-
troversi dan tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat. Materi 
muatan undang-undang yang dibahas oleh DPR, lebih banyak berkai-
tan dengan kepentingan politik kekuasaan. Produk legislasi DPR cen-
derung bersifat repetitif atau sekedar mengulangi pengaturan yang 
telah ada, sebab berkaitan dengan upaya memperjuangkan kepentingan 
partai politik. Indikasi tingginya intensitas kepentingan politik dalam 
produk legislasi DPR makin diperkuat dengan banyaknya jumlah un-
dang-undang yang berkait dengan pemekaran daerah, meskipun di 
dalamnya dibalut dengan isu peningkatan pelayanan dan demokratisasi.84 
Masifnya pengesahan undang-undang pemekaran wilayah berkait 
erat dengan upaya bagi-bagi kekuasaan diantara partai politik yang 
berkuasa. Hal semacam ini tentunya kontradiktif, dengan ikhtiar 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan hak-hak 
masyarakat secara umum, karena rancangan undang-undang yang 
substansial, dan berkait erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, justru banyak dikesampingkan oleh DPR.85

Buruknya kinerja DPR juga kian diperkuat dengan minimnya 
produk undang-undang yang dirumuskan secara serius dan meru-
pakan kerja konkret dari DPR. Berdasarkan kajian yang dilakukan 

83 Kiprah Dewan: Kinerja Legislasi DPR Buruk, KOMPAS, 1 Agustus 2008.
84 Fungsi Legislasi DPR Dinilai Tak Optimal, Target DPR: bisa selesai 60 persen, Koran TEMPO, 7 

Oktober 2008.
85 Kiprah Dewan… Loc. Cit.
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ELSAM, dari 141 undang-undang yang dihasilkan DPR periode 
2004-2009, hingga Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009, 
41% diantaranya merupakan pengaturan mengenai pemekaran dae-
rah, sebagaian lainnya merupakan ratifi kasi kovenan internasional. 
Menurut Badan Legislasi (Baleg) DPR, undang-undang mengenai 
pemekaran daerah dan ratifi kasi kovenan internasional memiliki 
bobot yang berbeda dengan undang-undang secara umum, sebab 
penyusunannya tidak memerlukan kerja keras DPR. Pengaturan 
mengenai perihal tersebut, cukup dengan mengubah nama tempat 
yang diatur, serta tanggal pengesahannya. Sedangkan untuk ratifi kasi 
kovenan internasional, cukup dengan memberikan kata pengantar.86 

Bahkan di 2006, corak legislasi DPR merefl eksikan tingginya 
pertarungan di tingkat teks, bukan pertarungan mengenai esensi ke-
bĳ akan negara, sebagai upaya untuk mempercepat proses transisi. 
Artinya, DPR membentuk undang-undang sesuai dengan nuansa 
atau kecenderungan politik yang sedang berkembang di DPR, bukan 
mendasarkan pada persoalan riil yang tengah menghinggapi ma-
syarakat.87 Berdasarkan pada beban pembentukan dan ruang ling-
kup pengaturannnya dapat dilakukan kategorisasi terhadap produk-
produk legislasi DPR. Produk legislasi DPR secara umum dapat 
diklasifi kasikan menjadi beberapa kategori berikut:88

1. Kelompok undang-undang yang berkait dengan pengesahan 
perjanjian internasional, dalam proses pembentukannya hanya 
membutuhkan pengantar saja.

2. Kelompok undang-undang yang berkait dengan pemekaran 
daerah otonom, dalam proses pembentukannya sekedar 
mengubah nama dan tanggal pengesahan.

3. Kelompok undang-undang yang berkait dengan pembentukan 
pengadilan tinggi, ini juga sekedar mengubah nama dan tang-
gal pengesahan.

86 Rapor Merah… Loc. Cit.
87 Bivitri Susanti, dkk, Bobot Masih Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK Tentang Kualitas 

Legislasi 2006, (Jakarta: PSHK, 2007), hal. 97.
88 Bivitri susanti, dkk, Op. Cit., hal. 52.
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4. Kelompok undang-undang yang berkait dengan APBN, yang 
sesungguhnya lebih banyak memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi penganggaran.

5. Kelompok undang-undang lainnya (murni hasil kajian dan 
perdebatan DPR), kategori inilah yang sebenarnya dilakukan 
pembahasan secara serius dan menggunakan perdebatan yang 
sifatnya substansial. 

Berikut grafik komposisi produk legislasi DPR selama periode 
2005-2008, menurut beban pembentukan dan ruang lingkup 
pengaturannnya:

Diagram 5: Komposisi Produk Legislasi DPR
(Hingga Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009)

 

Tidak sedikit pula produk legislasi DPR yang berakibat pada 
munculnya kondisi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Se-
bab pengaturan yang dilakukan DPR justru kontradiktif dengan 
pengaturan yang telah ada sebelumnya, dan mengingkari amanat un-
dang-undang dasar, serta tidak sesuai dengan keinginan masyarakat 
secara luas. Tidak adanya keharmonisan pengaturan yang dilakukan 
DPR, memberi dampak pada jamaknya undang-undang, yang diaju-
kan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Semenjak berdirinya Mah-
kamah Konstitusi, setidaknya sudah ada sekitar 154 produk legislasi 
yang diajukan judicial review ke MK. Belum lagi beberapa undang-
undang yang berkali-kali diajukan pengujian. Hal ini juga diakui oleh 
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Ketua DPR Agung Laksono, seperti disampaikan pada pembukaan 
Masa Sidang II Tahun Sidang 2008-2009, diungkapkan:

Hal lain yang senantiasa menjadi perhatian kita saat ini yaitu banyaknya 
pengujian judicial review UU terhadap UUD ke Mahkamah Konstitusi. 
Pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi adalah hak setiap orang yang 
dĳ amin oleh undangundang. Oleh karena itu, kita memahami makin 
banyak saja perkara pengujian yang ditangani MK. Hingga saat ini ti-
dak kurang dari 154 perkara, ada yang sudah diputus, ada yang sedang 
dalam proses dan ada juga yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. 
Pimpinan DPR berharap pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah 
Konstitusi, yang terus bertambah jumlahnya, tidak mengurangi ke-
cermatan para Hakim Konstitusi, sehingga putusan yang dikeluarkan 
harus sesuai dengan kaedah hukum pada umumnya, dan jangan sam-
pai mengeluarkan putusan yang ultra petita, mengingat Putusan MK 
yang bersifat fi nal. Dewan menegaskan, bahwa apapun putusan yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi wajib dihormati dan ditaati oleh 
semua pihak, termasuk DPR.89

Sedangkan menurut data Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mah-
kamah Konstitusi, hingga 24 Desember 2008, MK sedikitnya telah me-
nerima 166 perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 
Pada 2008 saja terdapat 33 undang-undang yang diajukan judicial 
review ke MK, belum termasuk UU yang lahir di 2008 dan potensial 
untuk dilakukan pengujian. Jumlah ini merupakan terbesar dibanding 
dengan tahun-tahun sebelumnya, selama 5 tahun keberadaan MK. 
Berikut diagram perbandingan penerimaan perkara pengujian un-
dang-undang terhadap UUD yang masuk ke MK:

89 Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun 
Sidang 2008-2009, Senin, 24 Nopember 2008.



69

Diagram 6: Jumlah Penerimaan Perkara PUU di MK

Sumber: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008

Tingginya angka pengajuan judicial review ke MK, baik atas 
materi muatan undang-undang, maupun proses penyusunannya, se-
makin menjadi pertanda buruknya kinerja DPR dalam melaksanakan 
tugas legislasi. Proses ini kian menunjukkan ketidakcermatan DPR 
dalam menjalankan fungsi substansialnya, membentuk peraturan pe-
rundang-undangan yang berpihak pada pemajuan dan pemenuhan 
hak-hak konstitusional warganegara. Sebab, tingginya angka judicial 
review menjadi pertanda kurang terakomodasinya kepentingan dan 
hak-hak warganegara dalam sebuah produk perundang-undangan. 
Perihal pengujian undang-undang sebenarnya tidak perlu banyak 
terjadi, bilamana DPR jeli dalam menentukan materi muatan suatu 
undang-undang. Perumusan suatu materi undang-undang seharus-
nya terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi dengan pengaturan yang 
terdapat dalam konstitusi, sebagai norma dasar tertinggi, dilakukan 
persandingan dengan pengaturan serupa yang telah ada sebelumnya, 
serta disesuaikan dengan kepentingan atau suara dari konstituen 
(masyarakat secara luas).

Sebenarnya pada masa awal periode DPR Periode 2004-2009, 
dalam pidato penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 
2004-2005, Ketua DPR Agung Laksono telah mengingatkan anggota 
DPR untuk lebih serius dalam melakukan pembahasan berbagai 
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rancangan undang-undang, sebab dengan mudahnya MK dapat 
membatalkan kekuatan mengikat RUU tersebut setelah diundang-
kan, apabila tidak dilakukan pembahasan secara serius.90 Tingginya 
tingkat pengajuan judicial review berimplikasi pula pada melambat-
nya kinerja legislasi DPR, sebab DPR diharuskan untuk melakukan 
revisi dengan segara atas undang-undang yang dibatalkan kekuatan 
mengikatnya oleh Mahkamah Konstitusi, demi menjaga tidak ter-
jadinya kondisi kekosongan hukum (recht vacuum), dan mengham-
bat akses para pencari keadilan (justitiabelen). Meskipun keharusan 
ini seringkali tidak diindahkan oleh DPR, terbukti dengan minimnya 
revisi undang-undang, pasca-dilakukan pengujian oleh MK, namun 
proses ini terbukti telah melemahkan kinerja legislasi DPR secara 
umum. Selain fakta baru atas konfi gurasi ketatanegaraan Indonesia 
kontemporer, yang menghadirkan MK, sebagai lembaga yang dapat 
membatalkan kekuatan mengikat produk legislasi DPR, sehingga 
ikut memperlemah kinerja DPR, lemahnya kinerja legislasi DPR juga 
dipengaruhi oleh buruknya manajemen legislasi DPR, dan seringnya 
perbedaan persepsi antara DPR dengan pemerintah.91

Meski secara teoritik, fungsi legislasi berada di tangan DPR, 
sebagai pemegang kekuasan legislatif, namun dalam pengaturan 
dan praktiknya di Indonesia, fungsi legislasi menjadi kewenangan 
bersama antara DPR dengan Presiden (eksekutif). Kondisi semacam 
ini mengharuskan adanya kompromi dan upaya untuk saling mema-
hami antara DPR dengan pemerintah. Sebab, jikalau relasi ini tidak 
terjalin secara baik dan harmonis, tentunya berat untuk melahirkan 
suatu produk legislasi, karena undang-undang dibentuk atas per-
setujuan bersama DPR dengan Presiden, bukan kewenangan mutlak 
DPR. Artinya, buruknya kinerja ligesliasi DPR tidak saja dipengaruhi 
oleh faktor internal DPR, terkait dengan kuantitas dan kualitas sum-
berdaya manusianya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
sifatnya eksternal (lembaga negara lainnya, pemerintah misalnya).  

90 Pidato Ketua DPR RI pada rapat paripurna DPR RI Penutupan Masa persidangan III Tahun 
Sidang 2004-2005, 24 Maret 2005.

91 Proses Legislasi Masih Lambat, Koran TEMPO, 25 Maret 2008.
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  Kaitannya dengan tingkat partisipasi publik, ketika proses 
pembentukan undang-undang berlangsung, juga ditengarai masih le-
mah kuantitas dan kualitasnya. Pasal 22A UUD 1945 mengemukakan, 
“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 
diatur dengan undang-undang.” Perintah Pasal 22A tersebut selanjut-
nya diimplementasikan dengan hadirnya UU No. 10 Tahun 2004. Se-
hingga UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus pula 
dimaknai sebagai hukum konstitusi, yang wajib ditaati oleh organ 
pembentuk undang-undang, sebab merupakan bentuk terperinci dan 
bagian tak terpisahkan dari Pasal 22A UUD 1945.92 Pasal 53 Undang-
Undang No. 10 Tahun 2004, memberikan jaminan bahwa masyarakat 
berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang. 
Tata cara penyampaian masukan ini selanjutnya diatur dalam 
Tata Tertib DPR, yang kemudian dilembagakan dalam mekanisme 
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kendati demikian, pada 
tingkat implementasi, terbukti DPR belum melaksanakannya dengan 
sepenuh hati. Sangat tergantung dari sejauhmana tingkat kepentingan 
dan politisasi dari pembentukan sebuah undang-undang. 

Pengingkaran terhadap ketentuan partisipasi publik, terjadi 
khususnya jika rancangan undang-undang yang sedang dibahas 
berkait erat dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Bila pe-
nyusunan suatu undang-undang berkaitan dengan upaya untuk 
meloloskan kepentingan partai politik atau kelompok tertentu, maka 
DPR akan berusaha kejar tayang, untuk segera mengesahkan undang-
undang bersangkutan, tanpa melalui mekanisme partisipasi dan ad-
anya keterbukaan. 

Perilaku seperti di atas tidak terjadi pada penyusunan undang-
undang yang jauh dari kepentingan politik partai politik yang ada di 
DPR, atau bahkan diprediksi akan merong-rong kuasa politik DPR. 
Contoh nyata ialah pembentukan UU Keterbukaan Informasi Publik, 
yang baru disahkan setelah bertahun-tahun lamanya, digantung oleh 

92 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 
hal. 64.
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lembaga legislasi ini. Bahkan RUU Administrasi Publik hingga saat 
ini nasibnya masih mengambang di tangan anggota dewan yang ter-
hormat. Atau pembahasan RUU Komisi Yudisial, yang proses pemba-
hasannya jarang menemui kuorum, sehingga terpaksa harus masuk 
dalam daft ar Prolegnas periode DPR berikutnya, karena tidak adanya 
mekanisme pewarisan pembahasan rancangan undang-undang di 
DPR.

Di luar isu partisipasi, permasalahan lain yang perlu dicermati 
dalam proses pembentukan undang-undang ialah maraknya suap-
menyuap terhadap anggota dewan, yang dilakukan oleh kelompok 
kepentingan tertentu, untuk memuluskan undang-undang yang 
menjadi kepentingannya. Praktik pelanggaran pidana yang dilaku-
kan anggota dewan ini, bahkan beberapa diantaranya sudah terbukti 
di pengadilan, misalnya dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 
2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini tentunya sangat mencemaskan, 
sebab undang-undang yang dilahirkan untuk melakukan pengaturan, 
guna menciptakan kondisi tertib hukum dan adanya kepastian hu-
kum, justru proses pembuatannya dipenuhi dengan praktik pelang-
garan hukum.

III.2. Keberpihakan Produk Legislasi DPR terhadap HAM

Memperhatikan realitas politik kenegaraan belakangan ini, wajar 
bilamana DPR tidak lagi menjadi mahluk bisu, yang sekedar dapat 
memberi kata setuju atas kebĳ akan yang diambil pemerintah berkua-
sa. Jika dibandingkan dengan saat rezim despotis militer Orde Baru 
berkuasa, kinerja DPR saat ini, secara umum dapat dikatakan lebih 
baik, khususnya berhubungan dengan upaya pemajuan (to promote), 
penegakan (to protect) dan pemenuhan (to fulfi l) hak asasi manusia. 
Beberapa kovenan internasional yang terkait dengan upaya perlindungan 
dan penegakan hak asasi manusia, telah diratifi kasi DPR bersama 
pemerintah. Bahkan dua kovenan pokok hak asasi manusia, yaitu 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan 
International Covenant on Sipil and political rights, telah diaksesi Indone-
sia pada Oktober 2005, melalui UU No. 11 dan 12 Tahun 2005.
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Selama pemerintahan Soeharto berkuasa, dua kovenan terse-
but menjadi instrumen menakutkan bagi rezim yang berwatak oto-
riter ini, karenanya dua kovenan disisihkan jauh-jauh dari pemikiran 
untuk dilakukan aksesi, apalagi ditegakkan. Namun demikian, di 
luar pengesahan kedua kovenan itu, masih banyak pula instrumen 
pokok HAM, yang belum diratifi kasi atau diaksesi oleh Indonesia. 
Misalnya Statuta Roma, yang bermanfaat sekali untuk melengkapi 
sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, serta serangkaian 
optional protocol, yang penting dilakukan ratifi kasi untuk menegakkan 
pelaksanaan kovenan hak sipil politik serta kovenan hak ekonomi, 
sosial dan budaya. 

Jamaknya kovenan internasional tentang HAM yang telah 
diratifikasi, rupanya juga belum tercermin atau belum menjadi 
paradigma bagi DPR untuk mengeluarkan kebijakan perun-
dang-undangan lainnya. Secara faktual perihal ini terbukti, dari 
banyaknya pengajuan judicial review produk legislasi DPR ke 
Mahkamah Konstitusi, karena dianggap mengabaikan hak-hak 
konstitusional warganegara, dan bertentangan dengan UUD 1945. 
Padahal, materi muatan UUD 1945, khususnya ketentuan-ketentuan 
yang mengatur tentang hak asasi manusia, mayoritas diantaranya 
adalah adopsi dari Universal Declaration of Human Rights 1948,  Inter-
national Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Interna-
tional Covenant on Sipil and political rights. Dalam pembahasan suatu 
RUU, beberapa diantaranya bahkan langsung menuai kontroversi di 
masyarakat, karena langsung bertolak belakang dengan upaya pema-
juan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia. Misalnya UU 
Penanaman Modal dan Paket UU Politik (UU Pemilu dan UU Pilpres), 
serta UU Pornografi . 

Masuknya penetrasi kuasa modal internasional dalam proses 
pembentukan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan 
perbaikan kebĳ akan iklim investasi, juga menjadi persoalan tersendiri 
dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM. Fakta empiris menun-
jukan, kepentingan investasi dan penanaman modal asing lainnya, 
senyatanya banyak bertentangan dengan kepentingan untuk 



74

melakukan pemenuhan dan penegakan HAM.93 Permasalahan ini 
menjadi tanda tanya, yang memerlukan analisis lebih lanjut, menge-
nai perspektif hak asasi manusia DPR, dalam membentuk peraturan 
perundang-undangan. 

Dalam point d dan e arah kebĳ akan program legislasi nasional 
periode 2005-2009 menyebutkan perlunya pembentukan undang-
undang untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, serta 
perlunya ratifi kasi konvensi internasional yang diperlukan dalam 
perlindungan hak asasi manusia.94 Pada penentuan skala prioritas 
mengenai RUU mana saja yang hendak dimasukan ke dalam program 
legislasi nasional, salah satu pertimbangan atau indikator yang digu-
nakan, adalah undang-undang yang berorientasi pada pengaturan 
perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memerhatikan prinsip-
prinsip kesetaraan dan keadilan jender. Menjadi keharusan bagi se-
tiap undang-undang, untuk memiliki persepektif hak asasi manusia 
dalam setiap pembentukannya, maupun materi muatan yang dikan-
dungnya. 

Berangkat dari frame work bahwa setiap undang-undang me-
miliki relasi dengan hak asasi manusia, Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM), memilah sejumlah undang-undang, sebagai 
sampling, untuk dikaji sejauhmana relasinya dengan hak asasi ma-
nusia. Apakah sudah sejalan dengan hak asasi atau justru memba-
hayakan upaya pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Pe-
milahan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Setiap tahun diambil dua undang-undang (produk legislasi), untuk 
dijadikan sample, yang dianggap mewakili satu tahun tersebut. 

93 Episode terakhir infi ltrasi modal asing dalam proses legislasi DPR, yang berkait dengan 
investasi, terdengar sayup-sayup pada pembahasan UU Pelayaran. Masuknya modal asing ke 
kantong anggota dewan, ditengarai sebagai upaya memuluskan jalan UU Pelayaran, karena 
terkait erat dengan upaya akusisi sejumlah pelabuhan oleh kekuatan asing tersebut.

94 Program Legislasi Nasional DPR 2005-2009, arah kebijakan:
 d.  membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi,  

 mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan  
 korupsi kolusi dan nepotisme dan kejahatan transnasional;

 e.  meratifi kasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung  
 pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta   
 pelestarian lingkungan hidup.
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Pemilihan khsusunya disandarkan pada ketersediaan dokumen pem-
bahasan undang-undang dimaksud. Selain itu, undang-undang yang 
pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, juga men-
jadi prioritas untuk dĳ adikan sebagai sample undang-undang yang 
dilakukan penelaahan.

Dengan menggunakan metode demikian, dari jumlah 155 
undang-undang yang dihasilkan selama 2005-2008, penelitian ini 
mengambil 8 (delapan) undang-undang sebagai sample. Kedelapan 
undang-undang tersebut adalah:

1. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights 1967;

2. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant 
on Civil and Political Rights 1976;

3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .

Selain melakukan pengkajian terhadap sepuluh undang-un-
dang di atas, penelitian ini juga memberikan catatan terhadap sedikit-
nya 27 undang-undang, yang dihasilkan DPR selama periode 2005-
2006, dalam proses pembentukan dan relasinya dengan hak asasi 
manusia. (Lihat Lampiran 1).

III.3. Materi Muatan Produk Legislasi DPR, Relasinya dengan HAM

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu Untuk melaku-
kan penilaian terhadap materi muatan delapan undang-undang yang 
dipilih, dengan bersandar pada beberapa indikator di atas, digunakan 
parameter jaminan hak asasi manusia di konstitusi, UUD 1945, serta 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penilaian ini akan 
menentukan apakah suatu undang-undang sudah sejalan dengan hak 
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asasi manusia, atau jusrtu kurang sejalan. Jika undang-undang telah 
satu nafas dengan pengakuan dan jaminan hak asasi, atau bahkan 
memerkuat (strengthening) jaminan hak asasi manusia, maka undang-
undang tersebut dapat dikatakan telah sejalan dengan hak asasi. Se-
dangkan bila suatu undang-undang justru berkontradiksi atau meng-
hambat (constraining) upaya pemajuan, pemenuhan dan penegakan 
HAM, maka undang-undang tersebut berarti kurang sejalan dengan 
HAM. Penelusuran terhadap delapan undang-undang tersebut, di-
lakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkait dengan 
materi muatan dan proses pembentukan undang-undang tersebut. 
Dokumen-dokumen yang dikaji antara lain: risalah pembentukan un-
dang-undang, yang termasuk di dalamnya naskah akademik rancan-
gan undang-undang, naskah rancangan undang-undang, pendapat 
ahli dan para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses 
pembentukan undang-undang, pendapat pemerintah, pendapat 
umum dan akhir fraksi-fraksi, proses perdebatan dalam pembentu-
kan undang-undang, serta warta-warta media massa, dan didukung 
dengan literatur-literatur ilmiah yang relevan dan tentunya memiliki 
relasi. Khusus untuk undang-undang yang tidak diperoleh risalah 
pembentukannya, data-data mengenai perdebatan proses pembentu-
kan dan pendapat fraksi-fraksi, sekedar menggunakan data-data dari 
warta media massa, ditambah pendapat pakar dan masyarakat ten-
tang undang-undang bersangkutan. Terhadap undang-undang yang 
sudah pernah dilakukan judicial review, Putusan MK juga menjadi 
salah satu dokumen penting yang ikut ditelaah. 

Pembacaan terhadap sejumlah dokumen, dan analisis, serta 
interpretasi data-data tersebut, dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan paradigma fenomenologis interpretative. Berangkat dari 
serangkaian dokumen tersebut diperoleh analisis dari masing-masing 
undang-undang adalah sebagai berikut:
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1. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Cov-
enant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1967 
dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, merupakan salah satu instrumen 
internasional pokok hak asasi manusia. Selain beberapa instrumen 
lain, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, Kon-
vensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan 1952, dan 
Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial. Kedua kovenan tersebut 
ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI), pada 
tanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk diratifi kasi dan aksesi.

Kovenan ekonomi, sosial dan budaya, lahir dengan bersandar 
pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Kehadiran instru-
men ini, merupakan sebuah upaya untuk mereduksi sifat individualistis 
yang dibawa oleh paham kapitalis liberal. Langkah reduksi misalnya 
ditempuh, melalui pernyataan bahwa keluarga adalah unit kelompok 
masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan 
dari masyarakat maupun negara. Deklarasi ini mamandang manusia 
sebagai anggota dari keluarga dan masyarakat, bukan sebagai sosok 
individu yang terisolasi. Konsep inilah yang kemudian menjadi latar 
belakang, mengapa beberapa pasal dalam kovenan ini memberikan 
jaminan hak asasi manusia yang berwatak komunal. 

Dirumuskanya hak-hak ini juga sebagai cara untuk memi-
nimalisir anggapan yang menyatakan hak asasi manusia itu bersi-
fat ‘barat’ dan individualistik. Pada mulanya, kemunculan gagasan 
tentang perlunya pengaturan mengenai hak-hak ekonomi mendapat 
tentangan dari banyak pihak. Khususnya mereka kaum yang mena-
makan dirinya sebagai kelompok ‘kapitalisme radikal’, yang menolak 
prinsip hak ekonomi. Pemahaman ini didukung oleh para pemikir 
liberal barat, yang hanya sepakat tentang perlunya pengaturan hak 
sipil dan politik. Menurut mereka, itulah hak asasi manusia sejati. 
Sedangkan prinsip hak ekonomi, menurut mereka tidak relevan dan 
terlalu idealistis.95 

95 Rhoda E. Howard, HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, (Jakarta: Pustaka Utama 
Grafi ti, 2000), hal. 16-17.
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Di lain pihak, kaum kapitalis-liberal juga memaksa lawannya 
untuk menerima pengakuan atas hak sipil dan politik, yang dipan-
dang oleh kelompok kiri marxian sebagai hak asasi individu, yang 
terisolasi dan menyendiri. Pada akhirnya, pengaturan mengenai hak 
sipil dan politik juga diterima dalam deklarasi ini.96 Kemudian, agar 
kedua jenis hak ini memiliki kekuatan implementatif yang sama, 
penerapan keduanya menganut prinsip tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain (indivisible), dan memiliki prinsip saling ketergantungan 
(inter-dependent). 

Alasan Pembahasan RUU

Sebelum tumbangnya rezim neo-fasis militer Orde Baru, jaminan 
pengakuan atas hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, social dan 
budaya, merupakan satu hal yang tabu bagi kekuasaan. Pengakuan 
terhadap dua kovenan tersebut, dalam undang-undang nasional, 
hanya akan menumbuhkan kekhawatiran, akan adanya intervensi 
dari lembaga-lembaga HAM internasional, yang dapat mengganggu 
stabilitas pemerintahan. Selain itu, juga ada ketakutan dari negara, 
bilamana terjadi kegagalan dalam pemenuhan kedua macam hak 
tersebut. Kemudian setelah runtuhnya Soeharto, ancaman disintegrasi 
menjadi alasan utama untuk tidak menyegerakan pengesahan kedua 
kovenan. 

Wacana pengesahan International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR) 1967 dan International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR) 1976, menjadi undang-undang nasional, 
baru mengemuka beberapa tahun setelah reformasi. Inisiatif pemba-
hasan RUU pengesahan kedua kovenan, muncul dari pemerintah—
presiden. Selanjutnya presiden menyampaikan usulanya kepada 
DPR, untuk mendapatkan persetujuan pembahasan. Surat presiden 
(SUPRES) tentang insiatif pembahasan, diserahkan pada DPR pada 
13 Juni 2005.

96 Hak ini menuntut agar ada perlindungan dari penagkapan yang sewenag-wenang, hak untuk 
tidak disiksa, hak untuk berpendapat, hak berpikir dan beragama, dan lain-lain. Sedangkan 
waktu itu negara-negara komunis belum mampu memenuhi itu semua.
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Selanjutnya, proses pembahasan di DPR, dilakukan oleh 
Komisi I DPR (bidang pertahanan, luar negeri, dan informasi), ber-
sama dengan pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri. 
Panitia Kerja (Panja) RUU pengesahan dua kovenan HAM, diketuai 
oleh Theo L. Sambuaga, unsur pimpinan Komisi I dari Fraksi Partai 
Golkar (FPG). Sementara pihak Menteri Luar Negeri, yang seharus-
nya diisi oleh Hasan Wirajuda, pada pelaksanaannya diwakili oleh 
Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Sedangkan di 
akhir pembahasan, pemerintah terpaksa diwakili oleh Menteri Per-
tahanan Juwono Soedarsono, sebab pada waktu yang bersamaan 
Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda sedang bertugas di luar negeri. 
DPR melakukan pembahasan RUU pengesahan kedua kovenan terse-
but secara bersamaan, dalam satu sidang pembahasan. Menurut DPR, 
kedua kovenan tersebut bersifat interdependent, atau saling berkait 
dan tergantung satu sama lain, sehingga proses pengesahannya perlu 
dilakukan bersamaan. 

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengesahan kedua 
kovenan tersebut, menjadi undang-undang nasional, antara lain dise-
butkan:

a. Undang-Undang Dasar 1945 telah secara tegas menyebutkan, 
bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal-
pasal UUD 1945, khususnya yang berkait dengan pemajuan 
dan perlindungan hak asasi manusia; 

b. Refl eksi praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di 
masa lalu, sehingga ada kewajiban negara untuk memper-
baikinnya; 

c. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang memberi amanat ke-
pada Presiden dan DPR untuk mengesahkan berbagai instru-
ment Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang hak asasi manusia, 
sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; 

d. Rekomendasi dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
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(RAN HAM) 1998-2003, yang dituangkan dalam Keputusan 
Presiden No. 129 Tahun 1998, dan ditegaskan kembali dalam 
RAN HAM 2004-2009, sebagaimana disebutkan dalam 
Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004. RAN HAM 2004-
2009, menempatkan pengesahan kedua kovenan internasional 
hak asasi manusia tersebut, sebagai prioritas yang utama.

Jalannya Proses Pembahasan

Pembahasan RUU tentang Pengesahan International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1967 dan RUU tentang 
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
1976, hadir bersamaan dengan mencuatnya hasil perundingan damai 
RI dan GAM, yang disepakati melalui MoU Helsinki. Kesamaan mo-
mentum ini, berakibat pada munculnya anggapan dari banyak pihak, 
khususnya internal fraksi-fraksi di DPR, yang mengungkapkan bah-
wa rencana pengasahan kedua kovenan tersebut, adalah pesanan dari 
MoU Helsinki. Selama berlangsung proses pembahasan, perdebatan 
antar fraksi, tidak lepas dari permasalahan mengenai asal-muasal 
usulan pembahasan pengesahan kedua kovenan. Seperti diungkapan 
dalam pandangan Fraksi PAN berikut ini:

 Jika dilihat kondisi yang tengah terjadi saat ini, pengesahan kedua 
kovenan nampaknya menjadi sesuatu yang dipaksakan untuk men-
justifi kasi atau pembenaran terhadap salah satu klausula yang ada 
pada kesepakatan damai RI-GAM (MOU Helsinki), di mana salah 
satu butirnya menyebutkan, bahwa Indonesia akan mematuhi kedua 
kovenan HAM PBB tersebut. Fraksi PAN juga pesimis dengan ke-
siapan pemerintah untuk menindaklanjuti pada level implementasi, 
setelah kedua kovenan diratifi kasi. Namun demikian, ratifi kasi 
konvensi ini juga memiliki implikasi positif bagi Indonesia, yaitu 
meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional.97

Perdebatan yang mengemuka, serta pandangan dari mayoritas 
fraksi, pada umumnya menitikberatkan pada tekanan untuk melakukan 

97 Risalah Pembentukan UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005.
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‘deklarasi’, atau pernyataan keberatan terhadap ketentuan Pasal 1 
ayat (1) kedua kovenan, yakni pada kata “the rights of self determination.” 
Selain itu, anggota DPR juga banyak yang memersoalkan pemaknaan 
kata nation dan all nation. Apakah kata tersebut dimaknai sebagai 
rakyat, bangsa, ataukah semua bangsa. Sebab, menurut mereka, hal 
itu sangat terkait erat dengan keanekaragaman etnis, dan suku bang-
sa di Indonesia, khususnya sikap dari mereka, pasca-pengesahan kedua 
kovenan. Meski mendukung sepenuhnya pengesahan kedua kovenan, 
Fraksi PDIP adalah sponsor utama yang memelopori ‘deklarasi ke-
beratan’ terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) kedua kovenan. Hal itu 
seperti dinyatakan dalam pandangan Fraksi PDIP, yang menyebutkan 
sebagai berikut:

 Kemudian, untuk tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita juga harus 
mendeklarasi ketentuan yang memberi ruang untuk dapat menentu-
kan nasib sendiri. Hal ini penting untuk meredam upaya disintegrasi 
dan separatisme, khususnya di Aceh dan Papua. Terakhir, mengingat 
pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka penge-
sahan kedua instrument pokok hak asasi manusia ini, harus dilakukan 
dengan segera.98

Usulan Fraksi PDIP di atas mendapat dukungan dan persetujuan 
dari semua fraksi di DPR. Pada akhir pembahasan, seluruh fraksi 
menyepakati, untuk melakukan ‘deklarasi keberatan’ terhadap keten-
tuan Pasal 1 kedua kovenan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2005 dan UU No. 12 Tahun 2005, selain disebutkan mengenai per-
nyataan pengesahan, juga diteruskan dengan pernyataan deklarasi 
(declaration) keberatan terhadap Pasal 1. Selain pernyataan keberatan, 
terhadap jaminan hak untuk menentukan nasib sendiri, dalam proses 
pembahasan juga muncul kekhawatiran, akan masuknya intervensi 
asing terhadap persoalan internal Indonesia, pasca-pengesahan kedua 
kovenan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masuknya intervensi 
asing, DPR juga memberikan catatan pada pemerintah, supaya tidak 
melakukan ratifi kasi terhadap optional protocol kedua kovenan.   

98 Ibid.
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Selain itu, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati se-
lama proses pembahasan undang-undang ini. Diantaranya ialah lon-
taran pernyataan dari Fraksi PAN, yang menyatakan bahwa pengesa-
han kedua kovenan ini justru berpeluang menimbulkan kontradiksi 
dengan peraturan perundagangan yang telah ada. Sehingga, menurut 
Fraksi PAN, sebenarnya Indonesia tidak perlu untuk segera melaku-
kan pengesahan—meski pada akhirnya Fraksi PAN menyetujui pem-
bahasan dan pengesahan. Disebutkan: 

 Pengesahan kedua kovenan HAM ini, sebenarnya bukanlah suatu hal 
yang mendesak. Sebab kedua kovenan pada dasarnya tidak menawar-
kan hal yang baru, bilamana kita melihat peraturan perundang-un-
dangan yang telah ada. Bahkan bila diperhatikan, kedua kovenan cen-
derung akan bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan 
yang ada.

Dari segi partisipasi, pembahasan rancangan undang-undang ini 
telah melibatkan sejumlah pihak. Pelibatan masyarakat dan para 
pemangku kepentingan, dalam pembahasan RUU, dilakukan me-
lalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar 
Pendapat Umum (RDPU). Beberapa pihak yang dilibatkan dalam 
pembahasan antara lain: Direktur HAM, Kemanusiaan dan Sosial Bu-
daya, Departemen Luar Negeri; Komisi Nasional Anti Kekerasan Ter-
hadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM); International NGO for Indonesia Development 
(INFID); Dr. Todung Mulya Lubis, S.H. L.L.M (praktisi hukum dan 
HAM), dan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (ahli hukum internasional).   

Materi Muatan Undang-Undang
Meski secara umum, substansi Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Internasional ten-
tang Hak-hak Sipil dan Politik, memiliki urgensi yang signifi kan bagi 
upaya pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di 
Indonesia. Namun, pernyataan keberatan dalam undang-undang 
pengesahan kedua kovenan tersebut, telah menjadi catatan tersendiri, 
tentang sejauh mana komitmen negara terhadap hak asasi manusia.
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Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005, disebutkan, 
“Mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Buda-
ya) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1”. Sementara dalam 
Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005, disebutkan, “Mengesahkan 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Inter-
nasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Per-
nyataan) terhadap Pasal 1”.

Sesungguhnya dalam Pasal 1 Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik, secara lengkap disebutkan sebagai 
berkut:

1) Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri 
yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik 
kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

2) Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas 
mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi 
kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi 
internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum 
internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa di-
rampas sumber-sumber hajat hidupnya.

3) Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung 
jawab atas administrasi atas wilayah-wilayah Perwalian, harus mema-
jukan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormatinya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari pernyataan keberatan tersebut, setidaknya dapat dilihat, 
bahwa sesungguhnya, pengesahan kedua kovenan tersebut, meru-
pakan sekedar upaya untuk meningkatkan citra Indonesia di mata in-
ternasional. Kendati penolakan terhadap klausula hak untuk menen-
tukan nasib sendiri (the rights of self determination), dibungkus dengan 
alasan ketakutan negara—pemerintah dan DPR—akan munculnya 
ancaman pemisahan (disintegration) dari beberapa wilayah Indone-
sia, yang selama ini bergejolak. Akan tetapi, pilihan itu sebenarnya 
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memperlihatkan, adanya ke-engganan negara untuk melakukan upa-
ya serius, dalam pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, yang 
diakui dan dĳ amin oleh kedua kovenan tersebut. 

Deklarasi terhadap ketentuan Pasal 1 Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Inter-
nasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, menunjukan adanya kon-
tradiksi dalam sikap dan komitmen negara. Pada satu sisi, negara 
hanya mengakui satu bangsa Indonesia, namun dengan deklarasi ini 
menjadikan sikap negara mendua. Pernyataan ini memberi pertanda, 
bahwa negara sesungguhnya mengakui adanya bangsa-bangsa 
lain, selain Indonesia dalam negara Indonesia. Oleh karena dalam 
kovenan ini sudah ditegaskan, hanyalah bangsa (nation) yang memi-
liki hak untuk menentukan nasib sendiri—sebagai negara merdeka, 
bukan dalam artian rakyat (people). Sebab itu, pernyataan keberatan 
terhadap ketentuan Pasal 1 kovenan, pada dasarnya justru kontra-
diktif dengan Mukadimah UUD 1945, di mana Indonesia mengakui 
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Menjadi tidak beralasan bilamana kemudian kekhawatiran 
yang dimunculkan adalah kovenan ini akan memicu tuntutan ke-
merdekaan dari beberapa wilayah yang selama bergejolak. Karena 
jauh sebelum kovenan ini lahir, konstitusi UUD 1945 sebagi norma hu-
kum tertinggi di Indonesia pun sudah mengakuai hak kemerdekaan 
bagi setiap bangsa di dunia. Seharusnya deklarasi ini tidak perlu 
dilakukan, bilamana negara optimis dan memiliki komitmen serius 
untuk melakukan pemenuhan atas segala kewajiban negara (state 
obligation), yang diatur dalam kovenan. Karena pemenuhan terhadap 
jaminan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam kovenan, 
juga senafas dengan pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional 
warganegara, seperti ditegaskan dalam konstitusi, UUD 1945.

Setelah beberapa waktu lamanya, rupa-rupanya komitmen 
negara untuk mengimplementasikan secara nyata, kaidah-kaidah 
yang diatur di dalam kovenan, nampaknya masih jauh panggang 
dari api. Hak-hak warganegara masih banyak yang terabaikan 
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penikmatannya, sementara negara tidak menganggap pemenuhan 
terhadap hak-hak warganegara menjadi kewajiban negara yang musti 
dilaksanakan. Sehingga, kedua kovenan pokok hak asasi manusia ini 
hanya menjadi seperangkat aturan normatif belaka, yang bermasalah 
di tingkat implementasi. Bahkan kebĳ akan dan pengaturan yang 
dikeluarkan oleh negara, beberapa diantaranya justru menyimpangi 
amanat yang termaktub di dalam kedua kovenan. 

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban

Sebelum lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan 
mengenai saksi berada menyebar dalam sejumlah peraturan perun-
dang-undangan. Salah satu regulasi, yang menjadi rujukan utama 
dalam pengaturan tentang saksi, termasuk hak dan perlindungannya, 
adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), dan sejumlah peraturan lain dibawahnya. 
Aturan dalam KUHAP menjadi payung bagi seluruh hukum acara 
pidana di Indonesia, yang pertama sekali mengatur mengenai saksi 
dan hak-haknya. Defenisi ‘saksi’ dalam Pasal 1 angka 36 KUHAP, 
dikatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 
alami sendiri”. Namun, KUHAP, yang selama ini menjadi landasan 
beracara di dalam peradilan pidana Indonesia, justru tidak menga-
tur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar 
maupun spesifi k. Meskipun di dalamnya terdapat beberapa keten-
tuan yang mengatur mengenai hak-hak seorang saksi. Dalam prak-
tiknya, hak-hak tersebut tidaklah memadai, bahkan sebaliknya, terha-
dap saksi, KUHAP malah memberikan banyak beban dan kewajiban. 

Sejumlah peraturan perundang-undangan lain, di luar KU-
HAP, yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan saksi 
dan korban, antara lain: Pertama, UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, yang selanjutnya diatur secara spesifi k melalui PP 
No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban 



86

dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat; Kedua, UU No. 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian disem-
purnakan dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 
15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, juga mem-
berikan perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi. Dalam imple-
mentasinya kemudian diatur lebih lanjut melalui PP No. 57 Tahun 
2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi 
Tindak Pidana Pencucian Uang; Ketiga, UU No. 30 Tahun 2002 ten-
tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara khusus 
memberi kewajiban pada KPK untuk memberikan perlindungan 
terhadap Saksi atau Pelapor yang menyampaikan laporan ataupun 
memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; 
dan Keempat, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberi kewajiban ke-
pada negara dan masyarakat untuk melindungi korban KDRT, diber-
lakukannya perintah perlindungan terhadap korban KDRT, serta 
perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku KDRT, bantu-
an hukum bagi korban yang dilakukan oleh advokat atau pendamping 
korban lainnya, perlindungan terhadap saksi, dan prosedur pembuk-
tian yang tidak mempersulit korban, di mana kesaksian korban dapat 
dipakai tanpa harus dikuatkan oleh saksi lain.99 

Kendati demikian, pengaturan yang masih menyebar, sempit-
nya bentuk perlindungan, serta jaminan bagi hak-hak saksi dan kor-
ban, mendorong perlunya dibentuk satu UU Perlindungan Saksi dan 
Korban yang mandiri, serta memberikan pengaturan yang menyelu-
ruh, mengenai hak-hak saksi dan korban.

Alasan Pembahasan RUU

Lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi, 
pada mulanya adalah amanat yang didasarkan kepada Ketetapan 
MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebĳ akan Pem-
berantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan 

99 Lebih lanjut dapat dilihat dalam Supriyadi Widodo Eddyono, Saksi, Sosok yang Terlupakan 
dalam Sistem Peradilan Pidana: Beberapa Catatan Kritis Terhadap RUU Perlindungan Saksi 
Dan Korban, Policy Paper ELSAM, Januari 2006. 
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MPR tersebut menyatakan, bahwa perlu adanya sebuah undang-un-
dang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat 
TAP MPR inilah, maka Badan Legislasi DPR kemudian mengajukan 
sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban, pada tanggal 27 Juni 
2002, yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi, 
sebagai RUU usul inisiatif DPR. Namun demikian, pembahasan RUU 
Perlindungan Saksi dan Korban baru masuk prioritas pembahasan 
pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009.

Pertimbangan lain yang diberikan DPR, dalam menyampai-
kan usul inisiatif pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban, 
adalah bahwa pembentukan hukum di masa lalu, justru lebih 
berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, se-
mentara hak-hak saksi dan korban seringkali terabaikan. Padahal 
tanpa adanya saksi, penegakan hukum tidak mungkin berjalan lancar 
dan berkeadilan. Karena itu menurut DPR, lahirnya UU Perlindungan 
Saksi dan Korban, penting untuk menciptakan suatu kondisi kepas-
tian hukum.100 DPR mengajukan inisiatif pembahasan RUU kepada 
Presiden, untuk dilakukan pembahasan pada 30 Juni 2005, melalui 
Surat Ketua DPR No. RU. 02/4428/DPR-RI/2005.

Selanjutnya pada 30 Agustus 2005, Presiden Yudhoyono men-
geluarkan Surat Presiden (Supres), mengenai kesiapan pemer-
intah untuk pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Kor-
ban, sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil 
pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Supres tersebut 
setidaknya telah menunjukkan itikad baik dari pemerintah, agar RUU 
Perlindungan Saksi dan Korban dapat segera dibahas di DPR. 

Jalannya Proses Pembahasan
Rancangan undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
mulai dilakukan pembahasan semenjak Masa Persidangan IV Tahun 
Sidang 2004-2005, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2005-2006, Masa 
Persidangan III Tahun Sidang 2005-2006, dan berakhir pada Masa 

100 Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban.
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Persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006. Pembahasan dilakukan 
Komisi III DPR (bidang Hukum Perundang-undangan, HAM, dan 
Keamanan), beserta Menteri Hukum dan HAM. Panitia kerja (Panja) 
diketuai oleh Akil Mochtar, unsur pimpinan Komisi III dari Fraksi 
Partai GOLKAR. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dilakukan 
dengan KPK, Benyamin Wagner (Departemen Kehakiman Amerika 
Serikat), dan Pauline David (Konsultan Hukum dari Australia). 

Selama proses pembahasan, perdebatan yang mengemuka 
lebih banyak pada persoalan ketatabahasaan dan penggunaan kali-
mat dalam undang-undang. Menyangkut substansi, perdebatan yang 
terjadi, sebatas pada permasalahan mengenai ruang lingkup 
perlindungan saksi dan korban. Apakah sekedar berfungsi pada ling-
kungan peradilan pidana atau seluruh lingkungan peradilan? Dan, 
perlindungan yang diberikan, apakah untuk seluruh kasus pidana 
atau hanya pada kasus pidana tertentu saja. Ada usulan agar per-
lindungan saksi dan korban hanya diberikan pada kasus pidana ko-
rupsi, kejahatan terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana 
pencucian uang, kejahatan narkotika, dan kejahatan terorganisir lain-
nya. Atau terhadap kejahatan yang masuk ke dalam daft ar extra 
ordinary crime. Ada pula yang mengusulkan agar PSK diberikan pada 
seluruh kasus pidana, yang memiliki ancaman serius terhadap ke-
selamatan saksi dan korban. Seperti yang diusulkan oleh Fraksi PDIP, 
disebutkan:

 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus secepatnya diben-
tuk, dan perlindungan terhadap saksi dan korban dapat diberikan 
pada seluruh kasus pidana (tidak hanya yang masuk ke dalam daft ar 
extraordinary crime). Dengan catatan saksi dan korban di dalamnya 
mendapatkan ancaman yang serius, dan membahayakan keselamatan 
jiwanya.101 

Selain itu, terjadi pula perdebatan alot mengenai defi nisi dari beberapa 
kata, menyangkut materi muatan dari perlindungan saksi dan kor-
ban, seperti defi nisi dari saksi, korban, ancaman, perlindungan, dan 

101  Risalah Pembentukan UU No.13 Tahun 2006.
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beberapa terminologi lainnya. Dalam pembahasan Panja disepakati, 
pengertian saksi adalah, “orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di-
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Berdasarkan pengertian terse-
but, maka RUU secara tegas telah menyatakan bahwa RUU ini hanya 
berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Artinya, rumusan 
saksi yang dipakai dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban, ma-
sih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang 
sudah diatur oleh KUHAP. Perbedaannya dengan rumusan KUHAP 
adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap 
penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari ta-
hap penyidikan. Pengertian saksi dalam RUU ini hanya sedikit lebih 
maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) 
perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya 
penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu. 
Walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga 
dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah 
tercakup dalam wilayah penyelidikan.102

Setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum, 
materi muatan rancangan undang-undang mengalami penamba-
han beberapa hal, terutama adopsi pengaturan tentang lembaga 
perlindungan saksi dan korban di Amerika Serikat. Khususnya 
pengaturan mengenai penambahan bentuk-bentuk perlindungan dan 
kompensasi bagi saksi dan korban. Secara umum, perdebatan yang 
mengemuka mengenai hak-hak saksi dan korban, dalam proses pem-
bahasan antara lain bahwa saksi dan korban berhak: 

a. memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan 
harta benda; 

b. memilih bentuk perlindungan; 
c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. mendapat penerjemah; 

102 Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi, Belum Progresif: Catatan Kritis Terhadap 
Hasil Panja RUU Perlindungan Saksi dan Korban Antara Komisi III DPR & Pemerintah, 
Monitoring Parlemen, ELSAM, 2006.
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e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapatkan informasi perkembangan kasus; 
g. mendapatkan putusan pengadilan; 
h. mendapatkan informasi bilamana terpidana dibebaskan; 
i. mendapatkan identitas baru; mendapatkan tempat kediaman 

baru;
j. penggantian biaya transportasi selama masa perlindungan; 
k. mendapatkan nasihat hukum; dan 
l. mendapatkan biaya hidup sementara. 

Catatan lain dalam proses pembahasan undang-undang ialah, 
adanya kesalahan konstruksi konsepsional pembentukan undang-un-
dang dalam memberikan perlindungan saksi dan korban. Semangat 
yang dibangun selama proses pembahasan berlangsung, bukanlah 
sebuah upaya perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas. Per-
lindungan saksi dan korban dalam undang-undang ini, tidak ditem-
patkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, melainkan 
sekedar melengkapi pengaturan hukum acara pidana. Implikasinya, 
defi nisi yang dibangun dari terminologi saksi dan korban, serta ruang 
lingkup perlindungan pun sangat terbatas, dan sering terjadi inkon-
sistensi dalam pembuatan defi nisi, misalnya kontradiksi defi nisi 
perlindungan pada Pasal 1 angka 6, dengan jenis-jenis perlindungan 
yang disediakan, sebagaiman diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Materi Muatan Undang-Undang

Mekanisme perlindungan saksi dan korban selain sebagai kelanjutan 
dari upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, juga menjadi 
salah satu perangkat dari instrumen hak asasi manusia itu sendiri. 
Keberadaan perlindungan saksi dan korban memiliki signifi kansi 
yang luar biasa untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban, 
khususnya dalam pengungkapan kasus-kasus besar, termasuk 
dalam extra ordinary crime atau kasus yang bersinggungan dengan 
kekuasaan. 

Kelahiran UU Perlindungan Saksi dan Korban erat sekali 
kaitannya dengan upaya pemajuan dan penegakan hak sipil dan 
politik. Selain itu, lahirnya undang-undang ini juga merupakan 
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perintah dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manu-
sia, dan upaya melengkapi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Bilamana dilakukan penelusuran, UU Perlindungan Saksi 
dan Korban adalah menjadi amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 
Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak 
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlin-
dungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
yang merupakan hak asasi.” Substansi dari UU Perlindungan Saksi 
dan Korban, pada dasarnya merupakan materi muatan dari Pasal 28G 
ayat (1) tersebut, dimana setiap warganegara berhak atas rasa aman, 
dan perlindungan dari ancaman ketakutan. 

Memperhatikan konsiderannya, pembentukan undang-un-
dang ini sebenarnya juga berangkat dari perintah konstitusional, 
UUD 1945. Namun sayangnya, pada proses pembahasan dan materi 
muatan yang dihasilkan, kurang sejalan dengan beragam peraturan 
perundang-undangan hak asasi manusia lainnya. Kondisi ini bisa 
dibaca sebagai akibat tidak adanya tradisi harmonisasi hukum dalam 
tubuh organ pembentuk undang-undang. Implikasinya produk-
produk perundang-undangan yang dihasilkan cenderung kontra-
diktif dengan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya. 
Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan kurang bisa berjalan 
sinergis satu sama lain.

Dalam konsiderannya, UU Perlindungan Saksi dan Korban, 
pada bagian mengingat tegas menyantumkan Pasal 28G dan Pasal 
28I sebagai dasar pembentukan undang-undang. Pasal 28G dan Pasal 
28I menginginkan adanya mekanisme perlindungan hak asasi manu-
sia, dan menjadi kewajiban negara untuk melakukannya. Sehingga 
kerangka fi losofi s dan normatif pembentukan undang-undang ini, 
adalah perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, bukan 
bagian dari prosedur hukum acara pidana semata. 

Meski secara umum undang-undang ini memiliki aspek yang 
selaras dan memberdayakan (enabling) hak asasi manusia, khusus-
nya terkait dengan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, namun 
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ada beberapa ketentuan di dalam undang-undang, yang justru 
memersempit ruang lingkup perlindungan saksi dan korban. Selain 
tidak adanya pengaturan perlindungan bagi para pelapor—peniup 
peluit (whistle-blower), juga ada beberapa defi nisi dalam ketentuan 
umum, yang memersempit perlindungan saksi dan korban, yaitu 
seperti disebutkan dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 1 ayat (1): Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 

Ayat (2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fi sik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana. 

Ayat (4) Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan 
akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi 
dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksi-
annya dalam suatu proses peradilan pidana. 

Rumusan defi nisi di atas, memperlihatkan bahwa UU Perlindungan 
Saksi dan Korban, secara tegas menyatakan hanya berlaku dalam 
lingkup perkara pidana. Rumusan di atas masih tetap menggunakan 
konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya 
dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini 
sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP sta-
tus saksi dimulai dari tahap penyidikan. Selain melupakan whistle-
blower, undang-undang ini juga melupakan perlindungan bagi ahli 
(saksi ahli), padahal ahli memiliki kontribusi signifikan dalam 
pengungkapan perkara, khususnya pidana di pengadilan.

Pembatasan bahwa saksi dan korban yang dilindungi hanya 
sebatas pada peradilan pidana, juga ditegaskan di dalam Pasal 7 
undang-undang ini, disebutkan: ”Perlindungan Saksi dan Korban 
bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam 
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memberikan, keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. Artinya, un-
dang-undang ini telah menutup peluang bagi saksi dan korban pada 
perkara peradilan lainnya (seperti peradilan tata usaha negara, pera-
dilan tata negara), untuk mendapatkan perlindungan, dan dilakukan 
pemenuhan hak-haknya sebagai saksi dan korban. Ada diskriminasi 
dalam perlindungan saksi dan korban, dengan pembatasan ini. Lebih 
jauh, dapat dikatakan, undang-undang ini bukan diciptakan untuk 
memenuhi cita-cita besar perlindungan hak asasi yang menyeluruh, 
tetapi sekedar melengkapi hukum acara pidana.

Kemunduran lain dari UU Perlindungan Saksi dan Korban 
adalah adanya pembatasan terhadap saksi yang akan dilindungi, 
yang hanya dibatasi pada perkara tertentu saja. Hal ini seperti dise-
butkan dalam Pasal 5 ayat (2), disebutkan: “Hak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana 
dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”. Selanjutnya 
di dalam penjelasannya dikatakan, “Yang dimaksud dengan “kasus-
kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/
psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengaki-
batkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat mem-
bahayakan jiwanya”.

Tambahan ketentuan, mengenai pembatasan atau kategori 
saksi dan korban yang berhak mendapatkan perlindungan, dalam 
program perlindungan saksi dan korban di LPSK, menunjukkan 
adanya kemunduran dari UU Perlindungan Saksi dan Korban. Argu-
mentasi atas munculnya pasal ini sebagian besar dilatarbelakangi un-
tuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah, agar biaya yang akan 
diberikan untuk perlindungan tidak terlalu besar. Selain itu, menu-
rut pembentuk undang-undang, mekanisme ini merupakan ‘alat pe-
nyaring’ atas kasus-kasus yang akan masuk ke LPSK, sehingga beban 
LPSK akan dapat diminimalisir.

Ada pula sebuah ketentuan di dalam undang-undang, yang 
mengatur jenis-jenis perlindungan, yang justru kontradiktif antara 
materi muatan dengan penjelasannya. Dalam Pasal 5 Huruf j dise-
butkan, “seorang saksi dan korban berhak: mendapatkan tempat kediaman 
baru”. Namun dalam penjelasannya justru disebutkan:
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- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, 
pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbang-
kan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa 
ketakutan.

- Yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat ter-
tentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. 

Selain tempat kediaman baru, persoalan juga mengemuka pada 
pemberian identitas baru. Pada satu sisi saksi dan korban berhak untuk 
memperoleh identitas baru, bagi perlindungannya. Akan tetapi, di sisi 
lain hak saksi dan korban untuk memperoleh tempat kediaman baru, 
sebagai syarat dibuatnya identitas baru, justru hanya bersifat semen-
tara, tidak permanen. Artinya, pemberian identitas baru tidak memiliki 
kegunaan signifi kan, untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan kor-
ban, bilamana harus kembali pada tempat tinggal yang semula.    

Kontradiksi di atas sempat dipersoalkan oleh beberapa fraksi, 
salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Fraksi PDS berikut ini: 
“FPDS menyetujui hasil pembahasan, mempersoalkan kerancauan Pasal 5 ayat 
(1) huruf i tentang hak mendapatkan identitas baru, karena tidak sinkron dengan 
penjelasan huruf j, di mana tempat tinggal baru dimaknai sebagai tempat ting-
gal sementara.”103 Namun demikian, pimpinan sidang rupa-rupanya ti-
dak memerhatikan lontaran keberatan tersebut, dan tetap melenggang 
untuk mengesahkannya. Akibatnya, muncul kejanggalan dalam ma-
teri muatan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya kontradiksi 
dalam pengaturan pemberian perlindungan seperti di atas, setidaknya 
telah melahirkan pertanyaan bagi kita semua, tentang kehendak negara 
untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, karena nam-
paknya masih muncul pengaturan yang mencerminkan keraguan.

Ketentuan Pasal 7 undang-undang a quo juga telah mendistorsi 
pengertian kompensasi dan restitusi. Dalam Pasal 7 disebutkan: “Kor-
ban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kom-
pensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas 
restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak 
pidana”. Undang-undang ini telah membatasi ruang lingkup kompen-

103  Ibid.
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sasi yang hanya dapat diakses oleh korban pelanggaran hak asasi ma-
nusia yang berat. Sementara korban tindak pidana biasa hanya dapat 
mengajukan restitusi. Pembatasan ini memunculkan telah persoalan 
baru, bagaimana jika pelaku tindak pidana tidak mampu membayar-
kan restitusi? Secara teoritik, seharusnya negara mengambil alih tang-
gung jawab pelaku tindak pidana, melalui mekanisme kompensasi. 
Akan tetapi pembatasan ini telah menutup akses bagi korban tindak 
pidana untuk mendapatkan kompensasi dari negara. Lagi-lagi ke-
tentuan ini memperlihatkan, adanya upaya lepas tangan dari negara, 
dalam upaya pemenuhan hak-hak korban. 

Namun demikian, secara umum undang-undang ini dapat 
dikatakan telah memiliki andil positif, bagi upaya perlindungan hak 
asasi manusia. Khsususnya dalam rangka upaya pemenuhan dan 
penegakan hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman.  

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan

Selama lebih dari enam puluh tahun lamanya, sebagai negara merdeka, 
Indonesia masih tetap menggunakan produk perundang-undangan 
kolonial dalam pengaturan administrasi kependudukannya. Meski-
pun tidak lagi dikenal segregasi penduduk atau penggolongan pen-
duduk dalam penerapan hukum nasionalnya, namun di dalam pen-
catatan sipil kependudukan, khusus untuk golongan masyarakat 
tertentu, Indonesia masih menganut aturan yang sifatnya khusus. 
Seperti aturan pencatan sipil bagi penduduk keturunan Tionghoa, 
yang masih menggunakan Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreff ende 
het Burgerlĳ ken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. 
Staatsblad 1939:288, sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 
1946:136; dan bagi golongan Kristen yang menggunakan Huwelĳ k-
sordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, 
Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607, sebagaimana diubah terakhir 
dengan Staatsblad 1939:288. Untuk itu, agar tidak ada lagi pembedaan 
pengaturan sipil kependudukan perlu dibentuk UU Administrasi 
Kependudukan yang berlaku universal.
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Alasan Pembahasan RUU

Beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya inisiatif pemba-
hasan RUU Administrasi Kependudukan, antara lain adalah:

a. Melaksanakan perintah Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945, sebagaimana telah diamandemen, yang memerintahkan 
segala hal yang terkait dengan warganegara perlu diatur dengan 
undang-undang;

b. Menggantikan aturan-aturan peninggalan kolonialisme Belanda 
tentang pencatatan sipil, yang sudah tidak sesuai lagi dengan 
UUD 1945, karena masih menganut sistem pembedaan pen-
duduk dan agama, serta suku bangsa, sehingga sifatnya dis-
kriminatif;

c. Memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi warganegara, 
dalam rangka mendapatkan hak publik dan hak keperdataan 
dalam administrasi kependudukan. Di samping untuk menun-
jang kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;

d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah kesimpangsiuran 
dalam pengurusan administrasi kependudukan. Untuk itu pem-
bentukan UU Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk 
melakukan penataan kependudukan secara nasional, khusus-
nya terkait dengan pendaft aran penduduk dan pencatatan sipil. 
Sehingga praktik menyimpang dalam administrasi kependudu-
kan, seperti yang selama ini terjadi dapat dihindari. 

Jalannya Proses Pembahasan

Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK), 
berasal dari usul inisiatif presiden, yang diajukan untuk dibahas ke 
DPR pada 5 September 2005. Pembahasan dilakukan oleh Komisi II 
DPR (bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur 
Negara, dan Agraria), bersama Menteri Dalam Negeri. Panitia Kerja 
(Panja) dipimpin oleh E.E. Mangindaan, unsur pimpinan Komisi II dari 
Fraksi Partai Demokrat. 

Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam 
pembentukan undang-undang ini dilibatkan melalui forum Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 
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Forum diselenggarakan dengan mengundang Dirjen Bea dan Cukai, 
Dirjen Keimigrasian, Departemen Keuangan, Deputi Gubernur Bank 
Indonesia bidang Perbankan, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Katolik, 
Protestan, Hindu dan Budha, dan beberapa ahli. Mengingat luasnya 
dampak undang-undang bagi masyarakat, dalam pembahasannya, 
undang-undang ini juga dilakukan uji publik di beberapa daerah di 
Indonesia, seperti Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, DIY, Jawa 
Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, 
dan beberapa daerah lainnya. Dua isu krusial dalam rancangan 
undang-undang ini, yaitu isu mengenai penggabungan pendaft aran 
penduduk dengan pencatatan sipil, serta isu mengenai keberadaan 
penghayat kepercayaan, yang belum jelas pengaturannya. 

Dalam pembahasan UU Adminduk ini, terjadi perdebatan 
dalam beberapa ketentuan, yang berakibat pada tidak adanya konsen-
sus/kesepakatan aklamasi untuk segera mengesahan RUU Adminduk 
menjadi undang-undang. Perdebatan khususnya mengemuka pada 
pada pembahasan Pasal 105 yang disinggungkan dengan klausula 
Pasal 8 ayat (4). Dalam Pasal 8 ayat (4) disebutkan:

 “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk per-
syaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Pen-
duduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut 
peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat keper-
cayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan dalam Pasal 105 dinyatakan:

 “Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundang-
kannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan per-
syaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat keper-
cayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan 
dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.”

Debat alot terjadi antara Fraksi PDIP, Fraksi PDS dan Fraksi 
PPP. Fraksi PDIP dan Fraksi PDS beranggapan, bahwa undang-un-
dang ini masih berwatak diskriminatif, karena belum memberikan 
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perlakukan dan keadilan yang sama bagi para penganut kepercayaan. 
Melalui undang-undang ini, negara seharusnya memberi ruang dan 
aturan formal yang kuat bagi penganut aliran kepercayaan, sehingga 
eksistensi mereka terjamin. Pengaturan tidak hanya sebatas peraturan 
pemerintah (PP), yang menjadi dasar pencatatan perkawinan dan 
pencatatan peristiwa penting, tetapi pengaturan yang mengakomodir 
hadir dan eksisnya aliran kepercayaan. Dalam pandangan fraksinya 
Fraksi PDIP dikatakan:

 Bahwa setiap penduduk berhak untuk mendapatkan perlindungan 
dan jaminan hukum atas hak publik dan hak sipil keperdataannya. 
Dan merupakan sebuah kewajiban bagi negara untuk memberikan 
perlindungan atas hak-hak penduduk. Oleh karena itu, seluruh 
pengaturan yang bersifat memberatkan, menghambat dan diskrimi-
natif bagi seseorang untuk mendapatkan status kependudukan harus 
dihapuskan. 

 Fraksi PDIP memandang substansi RUU Administrasi Kependudukan 
ini masih bersifat diskriminatif dan belum memenuhi rasa keadilan. 
UUD 1945 mengamanatkan setiap orang bebas dari perlakukan dis-
kriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakukan 
diskriminatif.104

Sedangkan Fraksi PPP justru menolak pengaturan khusus bagi 
penganut aliran kepercayaan, meski hanya seperti dituangkan dalam 
Pasal 105. Mereka beralasan bahwa pengaturan pada Pasal 8 berprin-
sip pengaturan untuk semua, tidak terkecuali penganut aliran keper-
cayaan, sehingga tidak memerlukan pengaturan Pasal 105. Dalam 
pandangannya Fraksi PPP mengemukakan:

 RUU Administrasi Kependudukan tidak memiliki otoritas untuk 
mengatur pengakuan agama oleh negara, termasuk masalah pen-
catatan perkawinan. Oleh karena itu FPPP mempersolkan klausula 
Pasal 105, yang mengatur pencatatan perkawianan bagi penghayat 
kepercayaan. FPPP menyetujui klausula Pasal 105 sepanjang tidak 

104 Risalah pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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ada pengkhususan pengaturan tentang penghayat kepercayaan, atau 
sekedar mengatur pemerintah akan mengeluarkan peraturan pelak-
sana bagi pengaturan pencatatan perkawinan. FPPP akan memilih 
walk out bilamana RUU Administrasi Kependudukan disahkan saat 
ini juga. Pasal 8 ayat (4) menganut prinsip pencatatan bagi seluruh 
penduduk, dengan tidak terkecuali. Karenanya FPPP tidak setuju jika 
ada pengkhususan pengaturan bagi penghayat kepercayaan, karena 
itu adalah tindakan diskriminatif.105

Selain itu, dalam pembahasan juga mengemuka wacana untuk meleng-
kapi kolom agama di KTP dan kartu keluarga dengan kepercayaan, 
sehingga ditulis agama/kepercayaan. Namun demikian lontaran ini 
langsung ditolak oleh Fraksi PKS, dengan alasan bahwa kepercayaan 
bukanlah agama, tetapi hak-hak administrasi penganut aliran keper-
cayaan harus tetap diakui. Meski beberapa fraksi mendukung wacana 
melengkapi kolom agama dengan kepercayaan, pada akhirnya wa-
cana tersebut tidak terimplementasi.

Pada akhirnya, pembahasan diakhiri dengan lobi antar fraksi, 
yang hasilnya seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RUU Ad-
ministrasi Kependudukan menjadi undang-undang. Fraksi PDIP 
yang sebelumnya berkeras menolak, akhirnya menerima pengesahan 
dengan catatan dilakukan perbaikan redaksional.

Materi Muatan Undang-Undang

Pengundangan UU Administrasi Kependudukan berkait erat dengan 
upaya pemenuhan hak-hak sipil dan politik warganegara. Karenanya, 
menjadi sia-sia belaka, bilamana undang-undang ini justru kontra-
diktif dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pada sisi tertentu un-
dang-undang ini juga memiliki keterkaitan dengan langkah-langkah 
pemenuhan hak-hak anak, yang secara normatif sudah diakui 
Indonesia, baik pengakuan terhadap kovenan hak-hak anak, maupun 
pengundangan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Undang-undang ini juga mengatur kewajiban negara (state obligation), 

105 Ibid.
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dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai tindak 
lanjut dari pemenuhan hak-hak warganegara. 

Secara garis besar, mainstreaming hak asasi manusia dalam 
UU Administrasi Kependudukan dapat ditelusuri dengan menggu-
nakan sudut pandang sejauh mana undang-undang ini memiliki ke-
berpihakan pada upaya pemajuan dan pemenuhan hak sipil politik, 
pemenuhan hak-hak anak, dan bagaimana undang-undang ini men-
jalankan amanat UUD 1945, dalam kerangka pemenuhan hak-hak 
konstitusional warganegara.

Semangat dari UU Administrasi Kependudukan seharusnya 
menjadi gerak strategis bagi upaya pemenuhan hak-hak konstitusional 
warganegara. Khususnya derivasi dari Pasal 28D, Pasal 28E dan Pasal 
29 UUD 1945. Dari konsideran undang-undang ini, sebenarnya se-
mangat yang dibangun dalam UU Administrasi Kependudukan, 
adalah mengarah bagi upaya pemenuhan hak asasi manusia. Seperti 
dinyatakan pada bagian mengingat, bahwa dasar normatif pemben-
tukan undang-undang ini, yang berkait dengan hak asasi manusi an-
tara lain adalah: Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU 
No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifi kasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita; UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesa-
han International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial 
Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dari beberapa pertimbangan normatif di atas, jelas pada 
dasarnya arus utama dari pembentukan undang-undang adminis-
trasi kependudukan ialah perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
khususnya pada term hak sipil dan politik. Namun demikian pada 
tingkat substansi pembahasan, justru keinginan tersebut banyak yang 
diingkari oleh pembentuk undang-undang. Proses pembahasan 
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dan substansi undang-undang aquo lebih banyak membicarakan, dan 
memberikan pengaturan teknis tentang administrasi kependudukan, serta 
pembebanan kewajiban kepada warganegara. Sedangkan yang terkait 
dengan pengakuan dan jaminan pemenuhan hak-hak warganegara, 
justru sekedar menjadi bagian kecil dari undang-undang.

Pengaturan mengenai hak-hak penduduk yang secara tegas 
tersurat, dalam undang-undang ini, diatur di dalam ketentuan 
Pasal 2, disebutkan bahwa:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
a. Dokumen Kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam Pendaft aran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil;
c. perlindungan atas Data Pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil Pendaft aran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 

Pendaft aran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan 
Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Kaitannya dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganega-
raan, yang telah memberikan jaminan persamaan hak bagi setiap 
warganegara, dalam beberpa hal, UU Administrasi Kependudukan 
justru dianggap mendistorsi prinsip universalitas dan non-diskri-
mininasi pada UU Kewarganegaraan. Melalui UU Kewarganegaraan, 
WNI keturunan, khususnya Tionghoa merasa secara formal dan poli-
tis sudah sepenuhnya disamakan dengan warga negara Indonesia 
(asli) lainnya. Sebab dalam undang-undang kewarganegaraan, kata 
“asli” telah dĳ elaskan, bukan dalam pengertian etnis-rasial, sehingga 
tidak ada lagi segregasi dan diskriminasi rasial. Akan tetapi, lahirnya 
UU Administrasi Kependudukan malah membuat kabur penegasan 
tersebut. 

Pengaburan ini terjadi khususnya akibat ketentuan Pasal 106 
Huruf c undang-undang aquo, yang menyebutkan, “Peraturan 
Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina dicabut (Bepalingen voor Geheel 
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Indonesie Betreff ende het Burgerlĳ ken Handelsrecht van de Chinezean, 
Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir 
dengan Staatsblad 1946:136).” Secara tidak langsung pengaturan me-
ngenai pencabutan ini memiliki tafsir, bahwa pengaturan pencatatan 
sipil golongan Cina kembali pada Staatsblad 1917 No. 129 tentang 
Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreff ende het Burgerlĳ ken Handelsrecht 
van de Chinezean atau dalam bahasa Indonesia, disebut dengan UU 
tentang Ketentuan Hukum Perdata untuk Golongan China. Padahal, 
pengaturan ini sesungguhnya sudah ditinggalkan sebagai akibat 
penundukan diri sukarela warga keturunan China umumnya, kepada 
Hukum Perdata Barat.106 

Oleh karena itu, seharusnya yang dicabut adalah Staatsblad 
1917:130 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daft ar-Daft ar Catatan 
Sipil untuk Golongan China. Akibat pencabutan yang dilakukan oleh 
UU Adminsitrasi Kependudukan, justru yang terjadi adalah dualisme 
hukum dalam hal pencatatan sipil bagi WNI keturunan China, se-
bagai implikasi tidak dicabutnya Staatsblad 1917:130. Artinya, UU 
Administrasi Kependudukan malah melahirkan kembali pengaturan 
yang sifatnya diskriminatif, yang sebelumnya telah dihilangkan 
dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

Dualisme hukum tidak hanya terjadi bagi bagi WNI keturunan 
China, tetapi juga bagi golongan Kristen Indonesia. Hal ini terjadi, se-
bagai akibat pengaturan Pasal 106 Huruf e undang-undang adminis-
trasi kependudukan, yang menyebutkan pencabutan, “Peraturan Pen-
catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelĳ ksordonantie voor 
Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933: 74 jo. 
Staatsblad 1936: 607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939: 
288).” Pengaturan ini sesungguhnya telah dicabut dan tidak memiliki 
kekuatan mengikat setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Sedangkan pengaturan mengenai pencatatan 
sipil untuk golongan Kristen Indonesia, selama ini mendasarkan pada 
Staatsblad 1933: 75 (beserta perubahannya) tentang Reglemen Catatan 

106 Harry Tjan Silalahi, Masalah pada UU Adminduk, Harian KOMPAS, 4 April 2007.
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Sipil Untuk Orang Indonesia Kristen, yang justru tidak dicabut oleh 
UU Administrasi Kependudukan.107 

Selanjutnya terkait dengan pemberian dokumen kependudu-
kan bagi penganut aliran kepercayaan, yang seharusnya dĳ amin 
eksistensinya melalui undang-undang ini, justru ditinggalkan dan ti-
dak dilakukan upaya affi  rmative action bagi mereka. Dokumen kepen-
dudukan mereka tetap berada dalam bayang-bayang agama formal 
negara. Seperti diketahuai UU No. 5 Tahun 1969, hanya mengakui ada 
enam agama yang secara formal yuridis dĳ amin eksistensinya oleh 
negara, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. 
Dalam proses pembahasan RUU ini pun banyak penolakan dari pem-
bentuk undang-undang, ketika muncul wacana untuk memberikan 
legitimasi secara terpisah terhadap penganut aliran kepercayaan. 

Penguatan terhadap eksistensi penganut aliran kepercayaan 
hanya sebatas pada kemauan negara untuk melakukan pen-
catatan perkawinan antar penganut aliran kepercayaan. Sedang-
kan pengakuan penganut aliran kepercayaan dalam dokumentasi 
kependudukan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, 
belum mampu diimplementasikan. Artinya, secara umum undang-
undang ini masih memiliki watak diskriminatif, karena belum berpi-
hak pada upaya pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia secara 
universal. Belum ada pengakuan secara resmi terhadap penganut 
aliran kepercayaan.

Dalam tataran implementatif, pelaksanaan undang-undang ini 
juga jauh dari yang diharapkan. Masih banyak aturan di bawahnya, 
khususnya perda-perda di beberapa daerah, yang kontradiktif dengan 
UU Administrasi Kependudukan, dan belum dilakukan penyesuian. 
Dalam hal tanda pengenal kependudukan misalnya, seseorang yang 
tidak memiliki tanda pengenal kependudukan justru dipidana oleh 
negara, melalui aparatus pemerintah daerah. Padahal seharusnya 
menjadi kewajiban negara untuk memberikan tanda pengenal bagi 
penduduknya. Setiap warganegara juga dibebaskan untuk memilih 
tempat tinggal di manapun, tanpa adanya pemaksaan dari negara. 

107 Ibid.
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Tentang program akta kelahiran gratis, yang diamanatkan oleh 
undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 27 
ayat (2), juga tidak dĳ alankan sebagaimana mestinya. Akta kelahiran 
yang seharusnya gratis bagi setiap penduduk, justru dikomersilkan 
oleh aparat pencatatan sipil, maupun birokrat di bawahnya. Lagi-lagi 
produk legislasi sekedar menjadi aturan normatif, tetapi tidak me-
miliki kekuatan implementatif di lapangan, meski disertai ancaman 
sanksi sekalipun.

Secara umum, meski undang-undang ini memiliki maksud 
untuk memberikan jaminan pelayanan dokumen kependudukan bagi 
seluruh warganegara, namun ketidakcermatan pembentuk undang-
undang dalam proses pembentukannya berakibat pada munculnya 
permasalahan baru. Undang-undang ini justru memunculkan dis-
kriminasi baru dalam sektor kependudukan, yang sebelumnya telah 
dihapuskan oleh lahirnya UU Kewarganegaraan. Artinya undang-
undang ini belum sepenuhnya menjalankan amanat untuk melakukan 
pemenuhan terhadap hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk 
berpindah tempat tinggal, serta hak-hak anak tentunya, khususnya 
anak dari warganegara keturunan, yang dipersoalkan kembali akibat 
hadirnya undang-undang ini.

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pada 10 Januari 1967, Indonesia dalam periode awal pemerintahan 
Soeharto, mengundangkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing (PMA). Sedangkan undang-undang tentang Penanaman 
Modal dalam Negeri (PMDN) baru diundangkan pada 3 Juli 1968, 
melalui UU No. 6 Tahun 1968. Menurut pemerintah waktu itu, pen-
anaman modal asing merupakan persoalan yang paling mendesak, 
karenanya pengaturan mekanisme ini harus didahulukan. Perlu di-
ingat, Indonesia tengah membutuhkan biaya besar untuk perbaikan 
ekonominya, pasca-depresi ekonomi, sementara modal dalam negeri 
tidak menjanjikan untuk itu. Setelah berpuluh tahun lamanya, pemerintah 
berkuasan melihat, tidak perlunya lagi melakukan pembedaan antara 
penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. 
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Keduanya musti diberikan hak, fasilitas, dan kewajiban yang sama. 
Biarkan mekanisme pasar bekerja sepenuhnya, unsur proteksionisme 
harus dihilangkan. 

Alasan Pembahasan RUU

Semangat yang didorong dalam pembahasan undang-undang ini 
ialah semangat untuk memberi kemudahan bagi investor, yang di 
dalamnya antara lain menyangkut:

a. Pemberian kejelasan tentang insentif yang bisa diperoleh para 
investor;

b. Insentif harus lebih banyak diberikan kepada pusat-pusat per-
tumbuhan ekonomi yang berada di luar Jawa;

c. Memberikan kepastian tentang bidang-bidang yang tidak bisa 
dimasuki;

d. Insentif bagi para investor yang mau menarik dananya, yang se-
belumnya dilarikan ke luar negeri;

e. Persyaratan modal minimal bagi investor asing, agar tidak 
merambah sektor usaha mikro kecil dan menengah;

f. Perlunya koordinasi penanaman modal antar lembaga-lembaga 
terkait;

g. Adanya percepatan dalam pengurusan prosedur perĳ inan; dan
h. Mekanisme dan aturan teknis yang diciptakan oleh pemerintah 

harus mampu mendorong investasi dari para investor domestik.

Pembahasan RUU Penanaman Modal yang diusulkan oleh pemerin-
tah ini, dapat dibaca sebagai upaya legalisasi liberalisasi perekonomi-
an nasional. Hal ini terlihat dari beberapa klausul substantif yang akan 
didorong dalam materi undang-undang, seperti disebutkan di atas. 
Munculnya rancangan undang-undang ini, merupakan bagian dari 
paket perbaikan kebĳ akan iklim investasi yang dikeluarkan melalui 
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang salah satu programnya 
adalah mengubah UU Penanaman Modal. Menurut INPRES ini, UU 
Penanaman Modal di dalamnya harus memuat prinsip-prinsip dasar: 
perluasan defi nisi modal, transparansi, perlakuan sama investor do-
mestik dan asing (di luar negative list), dan dispute sett lement. Selain 
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UU Penanaman Modal, undang-undang lain yang termasuk dalam 
paket perbaikan kebĳ akan investasi ialah undang-undang tentang 
Resi Gudang, yang sudah disahkan sebelumnya oleh DPR.

Jalannya Proses Pembahasan

Usulan pembahsan RUU Penanaman Modal, berasal dari usul inisiatif 
pemerintah, yang disampaikan Presiden kepada DPR, melalui Surat 
Presiden No. R-30/Pres/3/2006, pada 21 Maret 2006. Pembahasan RUU 
selanjutnya dilakukan oleh Komisi VI DPR (Perdagangan, Perindus-
trian, Investasi, UKM, Koperasi, dan BUMN). Pembahasan dilakukan 
melalui pembentukan sebuah Panitia Khusus (Pansus), yang diketuai 
oleh Didik J. Rachbini, unsur pimpinan Komisi VI dari Fraksi Partai 
Amanat Nasional. 

Dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, Pan-
sus melakukannnya melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum 
(RDPU), yang mengundang sejumlah lembaga terkait, seperti Aso-
siasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia, Badan Kerjasama Kabu-
paten Seluruh Indonesia, Kamar Dagang dan Industi (KADIN), Para 
Ahli dan Akademisi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Asosiasi Emiten Indonesia, PT. 
Bursa Efek Jakarta, Otorita Batam, Asosiasi DPRD Kabupaten Selu-
ruh Indonesia (ADKASI), Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Propinsi 
Seluruh Indonesia, Fakultas Ekonomi UI dan UGM, Mantan Ketua 
BKPM, KAPOLRI, KUKMI, HIPMI, serta Kawasan Industri dan 
Perdagangan Bebas. Penyerapan aspirasi dilakukan pula dengan kun-
jungan ke Medan, Surabaya dan Makassar. Juga dengan melakukan 
kunjungan ke lembaga penyiaran TVRI dan Trans TV.

Dalam proses pembahasan, Fraksi PDIP, menjadi fraksi yang 
paling keras menolak pemberian perlakukan sama bagi investor 
asing dan domestik (equel treatment). Dalam pandangannya, secara te-
gas Fraksi PDIP menolak penyantuman frasa dengan bebas, menolak 
tidak dicantumkan konsideran tentang prinsip-prinsip demokrasi 
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ekonomi, dan menolak tidak dicantumkannya konsideran mengenai 
upaya perlindungan bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah. 
Dalam pernyataannya, Fraksi PDIP mengindikasikan adanya sebuah 
bentuk kompromi, antara DPR dengan korporasi modal dalam pem-
bahasan undang-undang ini. Fraksi PDIP juga menyesalkan tidak 
diterimanya usulan mengenai materi muatan yang mengatur, bahwa 
pemerintah dapat menuntut investor yang mengakibatkan kerugian 
negara. Pada akhirnya Fraksi PDIP menolak pengesahan RUU 
Penanaman Modal menjadi undang-undang, dan memilih walkout 
dari persidangan bersama dengan Fraksi PKB. 

Catatan keberatan terhadap sejumlah materi rancangan 
undang-undang ini, juga banyak diberikan oleh Fraksi PKB. Bebera-
pa catatan Fraksi PKB antara lain mengenai:

a. Ketentuan bidang usaha yang terbuka dan tertutup. Menurut 
Fraksi PKB harus diatur secara terperinci dalam batang tubuh 
undang-undang, bukan diserahkan pada peraturan presiden. 
Sebab hal ini berkait erat dengan cabang-cabang produksi 
yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak, yang menjadi amanat Pasal 33. Jika diserahkan ke-
pada Presiden, dikhawatirkan akan memunculkan tindakan 
penjualan aset. Kalau pun kemudain tidak diatur dalam batang 
tubuh undang-undang, harus diatur, bahwa ketika Presiden 
hendak mengeluarkan peraturan yang berkait dengan itu, ha-
rus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.

b. Fraksi PKB juga menolak memasukkan tanah ke dalam skema 
insentif bagi investor, karena akan menimbulkan banyak po-
lemik dikemudian hari. Fraksi PKB mengusulkan pengaturan 
mengenai hak guna usaha (HGU) dalam undang-undang ini, 
harus mengikuti peraturan bidang pertanahan (UUPA No. 5 
Tahun 1960).  

Pada saat berlangsung Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan 
RUU Penananaman Modal menjadi undang-undang, Fraksi PKB me-
milih menolak pengesahan, dan walkout dari persidangan. Fraksi PKB 
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memberikan ‘mĳ nderheidsnota’ (catatan keberatan), dengan beberapa 
alasan sebagai berikut: materi mĳ nderheidsnota, khusus berlaku untuk 
semua ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 RUU Penanaman 
Modal, khususnya menyangkut pemberian fasilitas tanah kepada 
penanam modal dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) hingga 95 
tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan Hak Pakai 
hingga 70 tahun. Fraksi PKB menyatakan tidak bertanggung jawab atas 
berlakunya pasal ini. Sejak awal Fraksi PKB menghindari untuk me-
masukkan tanah sebagai bagian dari skema insentif bagi para investor. 
Menurut Fraksi PKB, tanah adalah aset yang sangat berharga yang ha-
rus dĳ aga penguasaan dan pengelolaannya oleh negara, karena berkai-
tan langsung dengan sumber penghidupan rakyat serta nilai-nilai dan 
tradisi. Selain itu, pemberian fasilitas HGU hingga 95 tahun sama arti-
nya dengan menyerahkan negeri ini kepada pihak lain.

Meskipun dari 10 fraksi yang hadir dalam sidang paripurna, 
dua diantaranya menolak (FPDIP dan Fraksi PKB—total 161 kursi) 
menolak disahkannya RUU Penanaman Modal menjadi undang-un-
dang. Akan tetapi, rapat paripurna pada akhirnya tetap memaksakan 
pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang, sedangkan dua 
fraksi yang menolak kemudian memilih walkout dari persidangan. 
Kentara sekali penetrasi kepentingan para pemilik modal dalam pem-
bahasan undang-undang ini.

Materi Muatan Undang-Undang

Ideologi UU Penananam Modal jelas sebagai gerak legitimasi bagi 
penerapan konsep pasar bebas (pure liberalism) di Indonesia. Pendekatan 
yang digunakan bukan bagaimana negara mengupayakan kesejahteraan 
sosial ekonomi bagi warganya, akan tetapi sekedar bagaimana mem-
berikan kemudahan bagi pemilik modal (investor). Artinya, 
undang-undang ini menggunakan paradigma penyelematan eko-
nomi jangka pendek (bagaimana agar investor secepatnya masuk 
menanamkan investasinya). Undang-undang ini sama sekali tidak 
memiliki pendekatan hak asasi manusia, meskipun banyak bersing-
gungan dengan hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 
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Karena itu, beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk 
mengukur sejauhmana UU Penanaman Modal, apakah sejalan dengan 
mainstream hak asasi manusia, diantarnya adalah singgungannya 
dengan upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain 
itu, juga sejauhmana undang-undang ini mengakomodir hak-hak 
konstitusonal warganegara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 

Pengesahan UU Penanaman Modal makin menjauhkan 
warganegara dari hak memperoleh pekerjaan dan hak atas kepemi-
likan tanah. Melalui pengesahan undang-undang ini akan bertambah 
banyak tanah-tanah yang dikuasi oleh para pemilik modal, dan konfl ik 
agraria yang sifatnya terbuka maupun laten pun akan kian bertambah 
meluas. Sebagai akibat pemilikan lahan oleh pemodal, ruang gerak 
petani untuk mendapatkan lahan garapan, khususnya tanah-tanah 
negara, menjadi semakin dibatasi. Selain itu, undang-undang ini juga 
menyerabut akar budaya masyarakat tentang nilai kultural tanah. 
Tanah sekedar menjadi barang ekonomis yang dengan mudah bisa 
diperjualbelikan, tanpa memiliki nilai tradisi apapun. Artinya, UU 
Penanaman Modal juga mengganggu hak budaya dari warganegara, 
karena menciptakan norma baru yang menghancurkan tradisi yang 
sudah lama diyakini. 

Secara umum, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan UU 
Penanaman Modal terhadap upaya pemajuan dan pemenuhan hak 
asasi manusia. Jelas undang-undang mendistorsi dan kontradiktif 
dengan mainstream hak asasi manusia, khususnya dalam term hak 
ekonomi, sosial dan budaya. Diajukannya UU Penanaman Modal 
ke MK untuk dilakukan judicial review menjadi bukti begitu kontro-
versialnya undang-undang ini, karena dianggap banyak melakukan 
pelanggaran dan potensial mengakibatkan terjadinya kerugian hak-
hak konstitusional warganegara.

Dari penelusuran terhadap ketentuan UU Penanaman Modal, 
ditemukan sejumlah pasal, yang potensial melahirkan permasalahan 
di kemudian hari, dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas 
nasional, serta menciderai hak-hak konstitusional warganegara. 
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Ketentuan-ketentuan yang secara potensial cacat konstitusional, 
antara lain adalah:

Pasal 12: (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi 
kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang 
dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. (3) Pemerintah ber-
dasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup un-
tuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasar-
kan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan 
dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. (4) Kriteria 
dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan per-
syaratan serta daft ar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan 
persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 21: Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada 
perusahaan penanaman modal untuk memperoleh: a. hak atas tanah; b. fasili-
tas pelayanan keimigrasian; dan c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22: (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas ta-
nah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan di-
perpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan 
penanam modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh 
lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka 
sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 
35 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan pu-
luh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka 
sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 
30 (tiga puluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun 
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus se-
lama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 
(dua puluh lima) tahun.
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Pada akhirnya ketentuan mengenai “diperpanjang di muka sekaligus” 
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahka-
mah Konstitusi, melalui Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007 tentang 
Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Lebih lanjut, menurut catatan para pemohon judicial review UU 
Penanaman Modal terhadap UUD 1945, yang diajukan ke Mahkamah 
Konstitusi, setidaknya terjadi beberapa bentuk potensi pelanggaran 
hak asasi manusia, akibat pengesahan undang-undang ini, antara lain 
pelanggaran terhadap pasal-pasal berkut:

a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

b. Pasal 28A UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk hidup serta ber-
hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

c. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

d. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

e. Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.”

f. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.”

g. Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapat ke-
mudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 

Fakta-fakta di atas menunjukan tidak adanya sinergisitas dari 
negara, khususnya pembentuk undang-undang, dalam memben-
tuk peraturan dan kebĳ akan. Karena produk-produk peraturan 
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prundang-undangan yang dihasilkan, justru kontradiktif antara satu 
dengan yang lainnya. Bahkan peraturan sekedar diciptakan, tapi ti-
dak untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti dari pengesahan ICSECR 
dan ICSPR menjadi hukum nasional, tetapi justru disimpangi secara 
terus-menerus oleh peraturan perundangan bidang lainnya. Artinya, 
peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak merujuk pada ins-
trumen internasional pokok hak asasi manusia tersebut. Akibatnya, 
pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia warganegara, sering-
kali diabaikan oleh negara dan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi 
jangka pendek.

5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pengaturan mengenai tata ruang, sebelumnya diatur melalui UU No. 
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Namun, undang-undang ini 
dirasakan sudah tidak memadai lagi, dan memerlukan penyesuaian-
penyesuaian, sebagai akibat perkembangan permasalahan yang bersi-
fat multidimensi, dan perubahan paradigm tata ruang yang terjadi 
saat ini. Dalam masyarakat berkembang pemikiran untuk mening-
katkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, yang lebih menyen-
tuh hal-hal yang berkait langsung dengan permasalahan kehidupan 
masyarakat. Tuntutan ini antara lain disebabkan karena semakin 
meningkatnya ancaman bencana banjir, longsor, meningkatnya ke-
macetan lalu lintas dan perumahan kumuh di kota-kota besar, makin 
berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hĳ au, kurang mema-
dainya kapasitas kawasan perkotaan terhadap tekanan jumlah pen-
duduk, dan ketidakseimbangan pembangunan kawasan perkotaan 
dan kawasan perdesaan.

Alasan Pembahasan RUU

Beberapa alasan yang melatarbelakangi usulan pembahasan RUU Pe-
nataan Ruang, antara lain sebagai berikut:108

108  Naskah Akademik RUU Penataan Ruang.
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a. Sebagai implikasi pelaksanaan otonomi daerah, yang memerlukan 
penyesuaian pengaturan terutama terkait dengan pembagian 
kewenangan penataan ruang antara pemerintah pusat dengan 
daerah;

b. Rencana tata ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan 
dalam pelaksanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh sek-
tor, daerah, dunia usaha, maupaun masyarakat pada umumnya. 
Sehingga belum ada keterpaduan antar-sektor, antara-tingkat 
pemerintahan, dan antar-para pemangku kepentingan;

c. Lemahnya aspek pengendalian pemanfaatan ruang, yang di-
akibatkan karena tidak adanya pengaturan sanksi dan lemah-
nya pengawasan;

d. Sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang sema-
kin berkembangnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik, dan diakomodasinya hak, kewajiban, dan peran 
serta masyarakat dalam penataan ruang.

Jalannya Proses Pembahasan

RUU Penataan Ruang merupakan RUU usul insiatif Presiden, yang 
diusulkan kepada DPR pada tangggal 12 Januari 2006. Dalam pem-
bahasan ini, Presiden diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pem-
bahasan dilakukan Komisi VII DPR RI (bidang energi, sumberdaya 
mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup). Pembahasan 
dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus). yang 
dipimpin oleh Abdurrahman Syagaff , anggota Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan (FPP). 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan dengan BAPPENAS, 
BPN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri 
Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, LAPAN, BAKOSURTANAL, 
Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Perikanan dan Kelautan, 
Menteri PDT, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Luar Negeri, beberapa Gubernur, dan sejumlah bupati/walikota. 
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Sedangkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dilakukan dengan 
mengundang ITB, UI, UGM, IPB, UNDIP, UNKRIS, Universitas 
Trisakti, IAI, IAP, URDI, PII, WALHI, REI, INKINDO, GAPENSI, 
HKTI, KTNA, Dewan Maritim Indonesia, FOKAL, BMG, ADEKSI, 
APPSI, APKASI, KOMPAS, Media Indonesia, Republika, RCTI, TPI, 
dan ANTV. Pakar yang diundang antara lain: Emil Salim, Hasyim 
Jalal, dan Siswono Yudhohusodo. Kunjungan dilakukan ke Jawa 
Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Se-
latan, Kalimantan Timur, NAD, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, 
Lampung, Cina, dan Australia. 

Pengesahan RUU Penataan Ruang menjadi undang-undang, 
dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Selasa, 27 Maret 
2007. Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar 
memutuskan pengesahan RUU Penataan Ruang menjadi Undang-
Undang, setelah fraksi-fraksi di DPR dan Menteri Pekerjaan Umum, 
Djoko Kirmanto yang mewakili Pemerintah, membacakan pandangan 
akhir atas RUU Penataan Ruang. Rapat paripurna RUU Tata Ruang di-
warnai interupsi Anggota Fraksi PAN, Cecep Rukmana. Cecep mera-
gukan apakah UU Penataan Ruang mampu memberikan manfaat ke-
pada masyarakat luas, ataukah hanya untuk kepentingan orang atau 
kelompok tertentu. Menurutnya, banyak pasal dalam RUU Penataan 
Ruang yang akan cenderung memperluas interpretasi hukum dan 
pelaksanaannya menimbulkan kerancuan dan kekacauan administrasi 
pembangunan di tingkat paling bawah.109 Lebih jauh menurut Cecep, 
undang-undang ini lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal 
yang berkedok demi kepentingan rakyat, padahal sebenarnya 
merenggut hak rakyat atas tanah tempat tinggalnya. UU Penataan 
Ruang hanya akan menjadi legitimasi kekuasaan untuk menempatkan 
perencanaan sektor-sektor strategis dan mengecilkan hak-hak rakyat 
demi pembangun nasional. Menurut Cecep, melalui undang-undang 
ini, Departemen Pekerjaan Umum (DPU) akan memiliki kewenangan 
mengĳ inkan investor pembangunan jalan tol dengan mengecilkan ke-
pentingan sektor-sektor lainnya.110 

109  DPR Sahkan RUU Penataan Ruang, Junal Nasional, Rabu 28 Maret 2007.
110  RUU Tata Ruang Pro Pemodal, Hukumonline, Rabu 28 Maret 2007.
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Selain dari Cecep Rukmana (Fraksi PAN), mĳ nderheidsnota 
(catatan keberatan) juga hadir dari Fraksi PDS, yang mempersoal-
kan mengapa revisi UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
ini, harus mengikuti kaidah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan? 
Mengapa hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan perubahan, 
dipaksakan untuk berubah? Pengaturan pembagian kewenangan pu-
sat dan daerah rawan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat 
(2), dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah. Tidak adanya lagi pengaturan tentang pertahanan ke-
amanan. Pengaturan mengenai pengalihan hak atas tanah, dengan 
dalih untuk kepentingan umum, rawan terjadinya pelanggaran hak 
asasi manusia.

Materi Muatan Undang-Undang

Ihwal penataan ruang adalah permasalahan yang selama ini dĳ auh-
kan dari isu pemenuhan hak-hak warganegara secara khusus, dan 
hak asasi manusia umumnya. Akibatnya partisipasi masyarakat le-
mah sekali dalam perumusan tata ruang, dan implikasi lebih jauh-
nya, penataan ruang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat pu 
blik, dengan mengambil kuntungan dari rencana pengembangan tata     
ruang yang tidak diketahui masyarakat secara luas.

Permasalahan penataan ruang selama ini lebih dieratkan dengan 
persoalan teknis tata kota atau tata wilayah, pun dalam undang-undang 
ini. Padahal isu tata ruang erat sekali kaitannya dengan pemenuhan 
hak asasi manusia. Salah satunya ialah hak warganegara untuk memi-
liki tanah/lahan dan hak warganegara untuk memperoleh lingkungan 
yang sehat. Pada konsideran mengingat, UU Penataan Ruang samasekali        
tidak menyantumkan pasal-pasal menganai hak-hak warganegara, yang 
berkait dengan isu penataan ruang. Padahal bilamana kita membaca 
Pasal 28H UUD 1945 menyebutkan: Ayat (1): “Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ayat (4): “Setiap 
orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
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Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) di atas mengatur mengenai hak 
warganegara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, sedangkan 
ayat (4) salah satunya mengatur hak warganegara untuk memiliki 
tanah. Pengaturan mengenai tata ruang seringkali melanggar kedua 
hak tersebut. Rencana pentaan ruang dan wilayah lebih berorientasi 
pada pembentukan pusat-pusat ekonomi dan seringkali tidak mem-
perhatikan hak-hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang 
sehat, yang terimplementasi dengan tercukupinya ruang terbuka hi-
jau. Terhadap kepemilikan lahan, penataan ruang wilayah seringkali 
mengorbankan hak-hak rakyat atas tanah, dengan tindakan penggu-
suran yang dilakukan secara semena-mena. 

Dalam paradigma UU Penataan Ruang, perspektif hak ma-
syarakat hanya sebatas pada hak berpartisipasi, tetapi belum menyen-
tuh kerangka hak asasi manusia secara mendasar, seperti diuraikan 
di atas. Keharusan penyediaan ruang terbuka hĳ au, dalam penata-
an ruang wilayah, juga sekedar berangkat dari fenomena maraknya 
kerusakan lingkungan dan bencana yang terus terjadi berulang-ulang, 
tidak menggunakan pendekatan hak rakyat untuk memperoleh ling-
kungan yang sehat. Padahal pada mulanya, gerakan penyelamatan 
lingkungan hidup, sebenarnya berawal dari hak dasar manusia atas 
alam dan lingkungan yang sehat.

Undang-undang Penataan Ruang ini, dianggap bertentangan 
dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Peman-
faatan tanah, air dan ruang udara harus dimanfaatkan bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, seharusnya pengaturan 
mengenai hak dan kewajiban serta peran masyarakat diletakkan di 
awal undang-undang, bukan di akhir pengaturan, seperti dalam un-
dang-undang ini, yang justru menempatkannya pada Bab VIII. Dalam 
bab tersebut disebutkan pada Pasal 60: 

 “Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui 
rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai 
akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas 
kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan 
yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan 
kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan 
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pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan 
gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin 
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang menimbulkan kerugian.”

Selain itu, undang-undang ini juga bersifat melemahkan hak-hak 
rakyat agar melepaskan hak-hak mereka demi kepentingan umum 
pembangunan kawasan strategis dan pembebasan lahan bagi sistem 
transportasi jalan, termasuk yang harus dibebaskan adalah lahan 
pertanian beririgasi teknis. Secara umum UU Penataan Ruang telah 
mengabaikan amanat dan ketentuan yang ada di dalam Undang-Un-
dang Dasar 1945 untuk melindungi hak-hak warganegara secara adil 
dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat 
secara berkelanjutan. Di luar itu, undang–undang ini juga dianggap 
tidak memerhatikan aspek konservasi, sebab tidak memberikan kejelasan 
kaitannya dengan konservasi sumber daya air dan pengembangan 
permukiman. Undang-undang ini hanya menjadi payung hukum 
bagi sector keinfrastrukturan, sementara sektor yang lain ditinggal-
kan. Dari sudut pandang otonomi daerah, undang-undang ini juga 
dikhawatirkan akan memicu konfl ik dalam pelaksanaan pembangu-
nan, sebagai akibat pengaturan yang merinci tingkat rencana penata-
an ruang, yang disusun ke dalam RUTR Wilayah Pulau dan Kawasan 
Strategis Nasional.111

Akibat tidak adanya mainstream hak asasi manusia pada UU 
Penataan Ruang, substansi undang-undang ini lebih banyak menga-
tur perihal teknis penataan ruang, pembagian kewenangan penataan 
ruang, struktur kelembagaan penataan ruang, hasilnya pun tidak 
banyak mengalami perkembangan UU No. 24 Tahun 1992 yang di-
perbaharuinya. Penambahan pengaturan yang sifatnya substansial 
hanya pada adanya hak masyaakat untuk berpartisipasi dalam pena-
taan ruang, dan keharusan menyediakan ruang terbuka hĳ au dalam 
penataan ruang wilayah bagi pemerintah daerah. Artinya, undang-
undang ini belum memiliki sinergisitas dengan upaya pemajuan dan 

111 Aca Sugandhy, RUU Revisi UU tentang Penataan Ruang Disahkan Mewujudkan Mimpi Buruk 
Tata Ruang, Sinar Harapan, Selasa 27 Maret 2007. Lihat juga, UU Penataan Ruang Akan 
Dibawa ke MK, Sinar Harapan, Rabu 28 Maret 2007.
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pemenuhan hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi bagian tak 
terpisahkan dari undang-undang ini.  

6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik

Proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, mulai disusun setidaknya semenjak tahun 2003.  
Sebelumnya, pada proses perumusan RUU, dari segi substansi dan 
penyusun RUU, terdapat dua rancangan yang dihasilkan, yakni RUU 
Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) dan RUU Informasi 
Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE).  Naskah akademik 
dan Rancangan Undang-Undang PTI digodok oleh Fakultas Hukum 
Universitas Pajajaran, dan Tim Asistensi Institut Teknologi Bandung, 
melalui jalur Departemen Perhubungan (Ditjen Postel). Sedangkan 
RUU IETE disusun oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi 
Universitas Indonesia, melalui jalur Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan.112

Alasan Pembahasan RUU

Dilihat dari materi muatan yang diaturnya, penyusunan kedua RUU 
tersebut, merupakan respon terhadap perkembangan dunia teknologi 
informasi, melalui media cyber, yang berimplikasi khususnya terha-
dap dimensi perekonomian dan perdagangan, baik nasional maupun 
global. Menyadari sifat pentingnya pentingnya respon hukum terha-
dap perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai dimensi 
kehidupan ekonomi dan sosial tersebut, maka diperlukan pengaturan 
dibidang hukum cyber.  Terhitung semenjak Maret 2003, Kementerian 
Negara Komunikasi dan Informasi mulai merancang RUU Informasi 
dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).             

Pada tanggal 5 September 2005, melalui Surat Presiden No. 
R/70/Pres/2005, Presiden Yudhoyono menyampaikan usulan inisiatif 
pembahasan RUU ITE secara resmi, kepada DPR, serta menunjuk 

112 Lihat Panduan Cyberlaw untuk Orang Biasa, Budi Rahardjo.
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Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, sebagai wakil pemerintahan dalam pembahasan RUU 
di DPR.  Bersamaan dengan proses pembahasan di DPR, pemerin-
tah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), 
juga menetapkan tim antar departemen, dalam rangka pembahasan 
RUU ITE anatara pemerintah dengan DPR. Hal ini berdasarkan pada 
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/ KEP/M.
KOMINFO/10/2005, tertanggal 24 Oktober 2005, yang disempur-
nakan melalui Keputusan Menteri No. 10/KEP/M.Kominfo/01/2007 
tanggal 23 Januari 2007.113

Jalannya Proses Pembahasan

Setelah menerima surat Presiden mengenai kesiapan RUU ITE untuk 
dibahas di DPR, selanjutnya DPR menindaklanjutinya dengan mem-
bentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE, yang beranggotakan 50 
orang dari sepuluh fraksi di DPR.  Selama menyusun Daft ar Inven-
taris Masalah (DIM) terhadap rancangan undang-undang ITE, Pansus 
setidaknya telah mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum 
(RDPU).  Pada Desember 2006 Pansus DPR menetapkan sebanyak 287 
DIM.  Sementara itu dalam proses pembahasan DIM RUU ITE, antara 
Pansus dengan pemerintah, dilakukan sedikitnya 17 kali pertemuan, 
yang dimulai dari 24 Januari 2007, hingga 6 Juni 2007. 

Pada tahapan Panitia Kerja (Panja) RUU ITE dilaksnakan 23 kali 
pertemuan sejak 29 Juni 2007 samap dengan 31 Januari 2008.  Pemba-
hasan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) berlang-
sung dari 13 Februari 2008 hingga 13 Maret 2008 yang mana dilakukan 
setidaknya 5 kali rapat.  Pada  18 Maret 2008 diadakan rapat pleno Pansus 
RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah 
akhir RUU ITE yang menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengam-
bilan putusan tingkat kedua.  Hingga pada Rapat Paripurna DPR tanggal 
25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi undang-undang.  

113 Uraian mengenai perjalanan RUU ITE didasarkan pada naskah, Perjalanan Panjang Undang-
undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Cakrawala–
Buletin Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6 Nomor 1 April 2008.
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Melihat proses pembentukan UU ITE yang cukup panjang, 
sepatutnya menempatkan undang-undang ini sebagai produk hukum 
yang mapan secara subtansi, dan memiliki akseptabilitas publik yang 
tinggi,  karena diandaikan proses sosialisasi, konsultasi, dan notifi kasi 
kepada publik yang sangat memadai.  Namun, harapan tersebut bisa 
berbanding terbalik, jika muatan beberapa pasal dalam UU ITE ma-
sih menjadi kontroversi publik.  Tentunya hal ini menandakan adanya 
kelemahan dari UU ITE, baik dalam kacamata keberadaannya secara 
normatif maupun sosiologis. 

Materi Muatan Undang-Undang

Berdasarkan cakupan identifi kasi permasalahan yang disusun oleh tim 
perumus RUU ITE, setidaknya disebutkan lima permasalahan yang 
mendasari disusunnya RUU ITE yakni mencakup:  

1. Prinsip-prinsip yang akan diterapkan dalam regulasi yang akan 
dibentuk.

2. Model pengaturan yang paling tepat digunakan untuk regulasi 
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam 
undang-undang yang akan dibentuk.

3. Materi muatan yang akan diatur dalam undang-undang

4. Instrumen-instrumen Internasional yang akan dĳ adikan acuan 
dalam undang-undang.

5. Bentuk-bentuk pelanggaran yang perlu diatur dalam undang-
undang.

Dari segi logika penyusunan undang-undang, dalam meru-
muskan identifi kasi permasalahan, UU ITE memiliki aspek kelengka-
pan argumentasi dan kontekstualisasi substansi yang memadai.  Se-
cara umum uraian dalam naskah akademik menunjukkan spektrum 
yang cukup luas untuk mengatur hukum cyber di Indonesia. Hal ini 
ditunjukkan dengan rujukan-rujukan dalam berbagai instrumen 
internasional dan praktik hukum di beberapa negara, sebagai landasan 
wawasan perumusan undang-undang.  Namun, dalam praktiknya ter-
dapat kesenjangan antara uraian naskah akademik, dengan perumusan 
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pasalnya, khususnya dalam bab yang mengatur mengenai pelangga-
ran. Pelangaran ini khususnya terkait dengan muatan pornografi , yang 
di dalam UU ITE disebut sebagai muatan yang melanggar kesusilaan. Per-
masalahan kedua adalah rumusan perbuatan penghinaan/pencemaran 
nama. Selain itu, perumusan pasal-pasal yang mengatur mengenai 
peran pemerintah, juga dapat dilihat sebagai poin yang melemahkan 
tujuan dan pentingnya UU ITE. Rumusan pasal 40 ayat (2) dan Pasal 31 
ayat (4) tidak memiliki kriteria yang jelas. Jika dikaitkan dengan pasal-
pasal mengenai kesusilaan, penghinaan, dan penebaran kebencian ter-
hadap individu/kelompok, maka potensi untuk memilih posisi melalui 
pendekatan represif cukup besar. 

Selanjutnya, penjabaran cakupan identifi kasi permasalahan 
dalam pembentukan RUU ITE terumuskan dalam beberapa bagian   
besar muatan susbstansi, yang sistematikanya meliputi: Defi nisi-               
defi nisi yang terkait erat dengan pemanfaatan teknolgi informasi dan 
transaksi elektronik; Yurisdiksi; Asas dan Tujuan; Uraian mengenai 
posisi dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan 
elektronik dalam hukum dan kaitannya dengan aktivitas peman-
faatannya; Pengaturan megenai pelembagaan sistem elektronik dan 
penyelenggaraan sertifi kasi elektronik; Pengaturan secara khusus men-
genai aspek-aspek transaksi elektronik; Pengaturan mengenai nama 
domain, HAKI, dan perlindungan hak pribadi; Rumusan-rumusan 
perbuatan melawan hukum, ketentuan mengenai penyidikan,  dan 
ketentuan pidananya; Aspek prosedur penyelesaian sengketa; dan, 
Pengaturan dalam hal peran serta masyarakat dan peran pemerintah.

Substansi yang diatur dalam pasal-pasal UU ITE hampir ke-
seluruhannya memiliki titik tekan pengaturan yang ditujukan atas 
ekses-ekses yang terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi   
informasi global bagi dunia perekonomian dan perdagangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, naskah akademik dan 
RUU ITE yang diajukan ke DPR hanya menyinggung secara terbatas 
mengenai pelanggaran isi (konten), yang berimplikasi  pada pelang-
garan terhadap norma-norma sosial.  Hal ini ditunjukkan dengan 
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hanya terdapatnya satu pasal dalam RUU ITE, yang terkait dengan 
pengaturan mengenai dapat dipidananya seseorang yang menyebar-
kan informasi elektronik, yang memiliki muatan pornografi , perjudian, 
dan tindak kekerasan melalui komputer dan sistem elektronik.   Se-
dangkan delapan pasal lainnya (Pasal 27 sampai dengan Pasal 34) 
mengatur perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Secara substansi 
memang merupakan rumusan-rumusan perbuatan melawan hukum 
yang secara langsung terkait dengan aspek teknis pemanfaatan media 
cyber, komputer, teknologi informasi dan transaksi elektronik.  

Dalam penjelasan umum dibagian akhir UU ITE disebutkan, 
bahwa keberlakuan UU ITE merupakan sinergi dari tiga pendekatan, 
yakni pendekatan hukum, pendekatan teknologi, dan pendekatan 
sosial-budaya-etika. Terkait dengan tiga pendekatan tersebut,  me-
narik untuk melihat kecenderungan perumus UU ITE dalam menem-
patkan pendekatan sosial-budaya dan etika dengan mencantumkan 
pertimbangan huruf f dimana secara eksplisit disebutkan, perlunya 
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat      
Indonesia, dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.  Konteks ini 
menjadi menarik karena ujung pangkal dari landasan pertimbangan 
tersebutlah yang memunculkan beberapa pasal-pasal kontroversial 
yang dimuat dalam UU ITE. Khususnya mengenai muatan atau konten 
internet.

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa pembahasan RUU dan 
produk legislasi/regulasi di beberapa daerah, rumusan-rumusan 
yang menyangkut nilai budaya–agama–sosial masih menjadi kontro-
versi di berbagai kalangan. Artinya, acuan UU ITE terhadap norma-
norma sosial dan hukum, dalam beberapa pasal seperti pengaturan 
pornografi , pencemaran nama baik/penghinaan, dan penyebaran 
kebencian kepada individu/golongan dengan latar belakang SARA, 
saat ini belum mapan keberadaannya. Dalam suasana inilah, kemu-
dian Perumus UU ITE dengan gampangnya memasukkan pasal-pasal 
tersebut, dengan rumusan yang tidak memadai.  
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Dinamika di atas, secara nyata terpaparkan di dalam peruba-
han-perubahan yang cukup signifi kan ketika perumusan pasal-pasal 
mengenai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam RUU 
ITE pengaturan mengenai illegal content hanya diatur dalam Pasal 26, 
yang melarang perbuatan untuk menyebarkan informasi elektronik 
dengan muatan pornografi , pornoaksi, perjudian, dan atau tindak ke-
kerasan melalui komputer atau sistem elektronik. Namun, di dalam 
UU ITE justru terjadi perluasan secara eksesif terhadap rumusan Pasal 
26, ke dalam tiga pasal yang berbeda yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 
ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2).  

Tabel 4: Perluasan Pasal 26 RUU ITE

RUU ITE UU ITE 

Pasal 26 
Setiap orang dilarang 
menyebarkan informasi 
elektronik yang memiliki 
muatan pornografi, 
pornoaksi, perjudian, dan 
atau tindak kekerasan 
melalui komputer atau 
sistem elektronik. 

Pasal 27 (1) 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
yang melanggar kesusilaan.  

Pasal 27 (3) 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  

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

Selain itu, pendelegasian pengaturan mengenai tata cara pe-
nyadapan dalam undang-undang ini, yang didelegasikan untuk diatur 
dengan peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 
(4) UU ITE, juga berpotensi melanggar hak asasi manusia. Penyadapan 
adalah sesuatu yang dilarang, sebab merupakan suatu tindak pelang-
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garan hak privasi, yang seharusnya dilindungi. Meskipun demikian, 
hak privasi merupakan hak yang bisa dikurangi (derogable rights), sesuai 
dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi untuk 
mengurangi atau membatasi hak asasi, haruslah menggunakan per-
aturan yang bentuknya undang-undang, bukan peraturan di bawahnya. 
Hal ini, seperti diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Dikatakan 
dalam pasal tersebut, “Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  
orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta peng-
hormatan atas hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  
yang  adil  sesuai dengan  pertimbangan  moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Penegasan mengenai hal tersebut juga diberikan pada pu-
tusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-I/2003 pada pengujian 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan MK, hak privasi bukan-
lah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun (non-derogable rights), sehingga negara dapat melakukan 
pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan meng-
gunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Lebih lanjut MK menyatakan, “untuk mencegah kemungkinan penyalah-
gunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Kons-
titusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur 
syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud”.

Kemudian dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 
pada pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komi-
si Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, MK kembali menyatakan, 
“oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pem-
batasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya 
dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 
28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjut-
nya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan 
perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah pe-
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nyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah 
diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan 
perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah jus-
tru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan un-
tuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J 
Ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna 
menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”. 

Sebelum keluarnya putusan MK, Pasal 32 Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur 
mengenai hal ini. Disebutkan dalam ketentuan tersebut, “Kemerdekaan 
dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komuni-
kasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah 
hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.” Hal senada diungkapkan dalam Komentar 
Umum No. 16 yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, 
tahun 1988, yang memberikan komentar terhadap materi muatan 
Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada point 
7 dinyatakan, “Karena semua orang hidup dalam masyarakat, perlindungan 
terhadap pribadi (privacy) pada dasarnya bersifat relatif. Namun, pihak 
berwenang publik yang kompeten hanya dapat meminta informasi yang 
berkaitan dengan kehidupan pribadi individual sejauh diperlukan untuk 
kepentingan masyarakat sebagaimana dipahami berdasarkan Kovenan”. Ke-
mudian dalam poin 8 dinyatakan, “Bahkan dalam hal campur tangan 
yang sesuai dengan Kovenan, peraturan yang relevan harus memuat secara 
detil dan tepat kondisi-kondisi di mana campur tangan tersebut dapat 
diĳ inkan. Suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur 
tangan semacam itu hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang di-
tugaskan oleh hukum, dan berdasarkan kasus-per-kasus. Kesesuaian dengan 
Pasal 17 menetapkan bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus 
dĳ amin secara de jure dan de facto.

7. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

Sebelum adanya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi  dan 
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Pornoaksi,114 sebuah langkah lain yang merupakan tindakan paling 
konkrit yang dilakukan masyarakat dalam memerangi masalah por-
nografi  dan pornoaksi, adalah dengan didukung oleh Pemerintah, 
membentuk Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi  dan 
Pornoaksi (KIP3). Komisi ini dĳ adikan sebagai wadah tokoh-tokoh 
organisasi dan lembaga lintas agama, untuk memberantas pornografi  
dan pornoaksi yang dianggap semakin membahayakan dan mengan-
cam moral bangsa Indonesia. Lembaga ini dibidani oleh Majelis Ula-
ma Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 13 Mei 2000. 

Alasan Pembahasan RUU

Sebelum adanya RUU Anti Pornografi  dan Pornoaksi, Majelis Ulama 
Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No. 287 Tahun 2001 tentang 
Pornografi  dan Pornoaksi. Fatwa MUI tersebut mendesak semua pe-
nyelenggara negara agar segera menetapkan peraturan perundangan 
yang memperlihatkan dengan sungguh-sungguh bawa fatwa MUI 
ini, disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi untuk membuat jera 
pelaku dan membuat takut orang yang belum melakukannya.

RUU APP ini dibentuk oleh Komisi VI DPR Periode 1999-2004, 
lengkap dengan naskah akademisnya. Kemudian di era DPR masa 
periode 2004-2009 Komisi VII DPR kemudian berhasil meloloskan 
untuk di bahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR, yang kemudian 

114 Pornoaksi dalam konsep tindak pidana kesusilaan, sebenarnya tidak dikenal dalam literatur dan praktik hukum 
pidana Indonesia. Istilah pornoaksi baru dipakai dan diacu sebagai term yang formal untuk menyebutkan 
praktek-praktek yang dianggap menyerang kesusilaan umum setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 
keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi  dan 
Pornoaksi. Fatwa tersebut nampaknya merupakan upaya Majelis Ulama Indonesia untuk merespon merebaknya 
peredaran majalah-majalah atau tabloid-tabloid yang dikategorikan sebagai asusila di kalangan masyarakat 
luas, tayangan-tayangan di televisi dan perkembangan mode pakaian di kalangan masyarakat yang dinilai 
semakin “berani” memperlihatkan bagian-bagian “tertentu” yang pada intinya ditaksir dapat membangkitkan 
naluri seksual orang. Perbuatan-perbuatan yang termasuk pornoaksi, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia 
itu merupakan transformasi dari teks-teks rujukan dalam kerangka kaidah-kaidah agama (norma agama), 
seperti: berdua-duaan (khalwat), haram, atau memperlihatkan aurat (yakni bagian tubuh antara pusar dan 
lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki). Konsep-
konsep inilah yang mentransformasikan konsep kriminalisasi pornografi  dan pornoaksi dalam Rancangan 
Undang-Undang tentang Penanggulangan Pornografi  dan Pornoaksi versi tahun 2002 yang menjadi embrio 
Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi  dan Pornografi . Dalam versi 2002 defi nisi pornoaksi adalah 
sebagai berikut: Pornoaksi adalah sikap, perilaku, perbuatan, gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual 
baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara manusia dengan hewan, atau 
antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh seorang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan 
nafsu birahi orang, baik perbuatan pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, 
oral sex, fellatio, cuninglingus, onani, masturbasi, anal intercourse (sodomi), baik dilakukan oleh orang sejenis 
kelamin maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan 
atau mendengarnya dan atau menyentuhnya timbul rasa memalukan, yang bertentangan dengan agama dan 
atau adat istiadat setempat.
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menyepakati agar rancangan tersebut untuk dibahas di sidang Panitia 
Khusus (Pansus). Pansus RUU APP diketuai oleh Balkan Kaplale dari 
Partai Demokrat. Desakan paling kuat untuk mengesahkan dan mem-
bahas RUU ini datang dari Legislatif khususnya dari FPKS. 

Sejak awal Pansus tidak memberikan suasana yang kondusif 
bagi kelompok yang menolak RUU tersebut. Misalnya intensitas per-
temuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang digelar oleh 
Pansus, bagi kelompok yang pro RUU diperbanyak, sedangkan bagi 
kelompok yang menolak justru dibatasi. Akhirnya, melihat kondisi 
ini masyarakat di berbagai daerah juga memberikan penolakannya 
secara langsung di jalanan, melalui demonstrasi dan orasi. Di Bali, bu-
dayawan, advokat dan cendekiawan secara tegas menyatakan meno-
lak RUU Pornografi , karena mengancam kekhasan dan kebudayaan 
daerah, serta bersifat diskriminatif terhadap perempuan.115 Di daerah 
lainnya juga melakukan penolakan serupa, termasuk berbagai kelom-
pok perempuan, yang juga banyak melakukan penolakan terhadap 
pembahasan RUU ini.

Jalannya Proses Pembahasan

RUU Pornografi  dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) di DPR, secara tertu-
tup, tanpa partisipasi publik yang memadai. Konsultasi publik hanya 
dilakukan di beberapa daerah tertentu, dan bukan wilayah di mana 
penolakan terhadap RUU terjadi. Pembahasan dan penyelesaian RUU 
Pornografi  dilakukan tanpa konsultasi yang cukup. Bahkan naskah 
atau rancangan akhir sudah disiapkan terlebih dahulu, oleh beberapa 
kelompok perumus di Pansus, meskipun terdapat beberapa masukan 
dari sejumlah pihak yang menyarankan agar beberapa pasal di-
perbaiki.116 

RUU Pornografi  di DPR ditolak oleh dua fraksi, yaitu Fraksi 
PDIP, dan Fraksi PDS. Penolakan pengesahan itu dilakukan setelah 

115  Kompas, “Budayawan- Cendekiawan Bali Tolak Lagi RUU Pornografi , 15 September 2008.
116 Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDIP Agung Sasongko yang menyatakan 

pembahasan RUU seperti kejar tayang.  Agung Sasongko kemudian menarik diri dari 
pembahasan tersebut. Langkah serupa dilakukan oleh anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) 
Tiurlan Hutagaol. (Kompas, “RUU Pornografi  Kejar Tayang”, 17 Oktober 2008.
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beberapa masukan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat yang 
menolak tidak diakomodasi oleh Panitia Kerja. Juru Bicara Fraksi PDIP, 
Wila Chandrawila, menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap 
isi dan prosedur dalam rancangan undang-undang ini. Fraksi PDIP 
pernah meminta Panitia Khusus (Pansus), agar beberapa hal dirubah, 
salah satunya meminta kata-kata ‘gerak tubuh’ dikeluarkan dari defi nisi 
pornografi , yang tertuang dalam Pasal 1 draft  RUU Pornografi  terse-
but. Sedangkan untuk Pasal 21 sampai Pasal 23, Fraksi PDIP meminta 
dicabut, yaitu yang berkaitan dengan peran serta masyarakat.117 “Fraksi 
PDIP tidak dapat menyetujui rancangan ini,” katanya dalam pandangan 
mini fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pornografi  di ge-
dung DPR .118 RUU Pornografi , akhirnya kemudian disahkan pada 30 
Oktober 2008, dengan penolakan dari Fraksi PDIP dan Fraksi PDS.

Materi Muatan Undang-Undang
a. Defi nisi Pornografi  

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pornografi  adalah gambar, sketsa, ilus-
trasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, per-
cakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat ke-
cabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat.”Dari pengertian pronografi  berdasarkan Pasal 1 angka 1 
‘gerak tubuh’ seseorang dapat dikategorikan mengandung unsur por-
nografi , apabila memuat kecabulan atau ekspl0itasi seksual yang me-
langgar norma kesusilaan dalam masyarakat. Problem dari ketentuan 
ini adalah, gerak tubuh yang seperti apa yang dikategorikan memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 
dalam masyarakat.

Dari defi nisi tersebut, terlihat bahwa pihak yang paling ter-
ancam adalah pekerja seni.  Karena kata ‘gerak tubuh’ yang dapat 
ditafsirkan secara luas ini, berpotensi membahayakan, misalnya 
melakukan gerakan tubuh tertentu, bisa ditafsirkan melakukan 

117 Kompas, “F-PDIP Bersikeras “Gerak Tubuh” Keluar dari Defi nisi Pornografi ”, 27 Oktober 2008.
118 Tempointeraktif, “PDIP dan PDS Tolak Sahkan RUU Pornografi ”, 28 Oktober 2008.
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tindakan pornografi . Para pekerja seni yang melakukan pekerjaan 
profesional tentu saja menggunakan media pertunjukan dan dilaku-
kan di muka umum.  Frasa lain yang menimbulkan multitafsir dan 
penafsiran yang luas adalah ‘kecabulan’, karena memilki tafsiran 
ganda. Frasa ‘eksploitasi seksual’ juga menimbulkan multitafsir, 
karena tidak ada penjelasan yang memadai. Ketentuan ini berpotensi 
melakukan diskriminasi kepada korban eksploitasi. Frasa lainnya 
yang bermasalah adalah, ‘melanggar norma kesusilaan dalam ma-
syarakat’. Frasa ini juga terlalu luas, karena norma kesusilaan dalam 
masyarakat merupakan hal yang tidak sama antara satu masyarakat 
dengan masyarakat lainnya. 

Banyaknya kata-kata yang tidak jelas, sumir dan multitafsir 
dalam defi nisi pornografi , sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 
angka 1, menyebabkan para seniman yang dalam mengapreasisikan 
karya seninya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan lainnya, dapat dianggap melakukan por-
nografi . Para seniman dalam melakukan pekerjaannya tidak sema-
ta-mata merupakan sesuatu yang komersial, tetapi juga merupakan 
bentuk ekspresi individu untuk menyatakan pikiran, sesuai dengan 
hati nuraninya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 E ayat (2) 
UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang atas kebebasan meyakini keper-
cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Se-
mentara defi nisi pornografi  terlihat sangat membatasi hak tersebut, 
dinyatakan, “Pornografi  adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau ben-
tuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau per-
tunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. 

Berdasarkan pada kata-kata dan frasa dalam pengertian por-
nografi  yang tidak jelas, khususnya frasa ‘bentuk pesan lainnya me-
lalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 
muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat’, menyebabkan 
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setiap informasi atau pesan yang disampaikan melalui media komu-
nikasi yang dianggap memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 
yang melanggar norma kesusilaan dalam msyarakat, merupakan per-
buatan dalam kategori pornografi . Informasi atau pesan yang disam-
paikan melalui media komunikasi yang dianggap sebagai pornografi , 
padahal masih tidak jelas defi nisinya, dalam kata-kata dan frasa yang 
menjadi bagian dalam defi nisi tersebut, akan berpotensi melanggar 
hak yang dĳ amin dalam Pasal 28 F UUD 1945: “Setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
mengunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh adalah bentuk-
bentuk komunikasi dan informasi, dan bukan sekedar media tanpa 
makna. Pembatasan adanya gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh yang tidak jelas dan gampang dikategorikan sebagai  porno-
grafi , tentunya melanggar Pasal 28 F UUD 1945. 

b. Klasifi kasi/Kategori Perbuatan Pornografi  

Pasal 4 undang-undang ini menyatakan, “Setiap orang dilarang mem-
produksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, me-
nyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, me-
nyewakan, atau menyediakan pornografi  yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.  kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d.  ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi  anak.

Dalam salah satu penjelasan Pasal 4 ayat (1) butir (d) berbunyi, 
“Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu 
kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menam-
pakkan alat kelamin secara eksplisit”. Sementara pengertian alat kelamin 
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sebagaimana diatur dalam butir (e) dianggap cukup jelas. Bahwa dari 
penjelasan Pasal 4 tersebut terdapat ketidakjelasan terkait dengan 
‘mengesankan ketelanjangan’. Kata ‘mengesankan’ adalah suatu kon-
disi yang sangat subyektif dari seseorang, tergantung dari perspektif 
dan pandangan seseorang atas suatu hal. Artinya, frasa ‘mengesankan 
ketelanjangan’ adalah pandangan yang bisa berbeda-beda antara satu 
orang dengan orang lainnya. Meskipun frasa ‘mengesankan ketelan-
jangan’ dibatasi dengan defi nisi “kondisi seseorang yang menggunakan 
penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”.

Larangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 tersebut di-
ancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 29 yang berbunyi, “Setiap 
orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, me-
nyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, mem-
perjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi  sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda 
paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Pasal 29 dapat 
diartikan, bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, mem-
perbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengim-
por, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 
atau menyediakan pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1), yang diantaranya memuat materi yang secara eksplisit 
memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling se-
dikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Rumusan Pasal 4 
ayat (1) butir (d) sebetulnya adalah tindak pidana, karena melarang 
seseorang melakukan perbuatan tertentu dan jika dilanggar diancam 
dengan hukuman pidana. Oleh karenanya, setiap rumusan pidana se-
harusnya memegang teguh asas legalitas sebagai asas kardinal dalam 
hukum pidana. 
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Ketidakjelasan rumusan Pasal 4 ayat (1) butir (d) dan kemu-
dian diancam pidana dengan Pasal 29, adalah ketentuan-ketentuan 
yang melanggar prinsi-prinsip negara hukum (rule of law), dimana 
rule of law  dapat dimaknai sebagai “a legal sistem in which rules are 
clear, well-understood, and fairly enforced”. Pasal 4 ayat (1) butir (d) 
terkait dengan frasa ‘mengesankan ketelanjangan’ merupakan ke-
tentuan yang kabur, tidak jelas, tidak mudah dipahami dan dalam 
pelaksanaannya tidak bisa diterapkan secara fair (adil). Frasa ‘menge-
sankan ketelanjangan’ dengan penjelasan yang sumir tersebut jelas-
jelas dalam implementasinya tergantung dari subjektifi tas orang yang 
melihat dan mengambil sebuah ‘kesan’ tertentu.  Bahwa salah satu 
prinsip penting dari rule of law adalah adanya kepastian hukum yang 
mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Keten-
tuan Pasal 4 ayat (1) butir (d) telah melanggar atas legalitas dan tidak 
dapat diprediksi pemberlakuannya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir 
(d) mendefi nisikan dengan tidak jelas dan samar-samar (bertentang-
an dengan asas nullum crimen sine lege stricta), sehingga perumusan-
nya yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan 
sanksi. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir (d) 
yang sumir, tidak jelas dan multitafsir tersebut, kemudian justru di-
ancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Hal ini melanggar 
prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dĳ amin dalam Pasal 
28 D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 
ayat (1) butir (d) harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D 
ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

c. Meminjamkan atau Mengunduh Pornografi  

Pasal 5 menyatakan, “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh 
pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”. Dalam penjela-
sannya dikatakan, “Yang dimaksud dengan “mengunduh” (download) 
adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi 
lainnya”. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) berbunyi :Setiap orang dilarang 
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 
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menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, me-
nyewakan, atau menyediakan pornografi  yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.  kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d.  ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi  anak.

Pasal 5 ini terkait dengan ancaman pidana sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 31, yang menyatakan, “Setiap orang yang 
meminjamkan atau mengunduh pornografi  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah).”Bahwa berdasarkan katerkaitan antara Pasal 4  ayat 
(1), Pasal 5 dan Pasal 31, dapat diartikan setiap orang yang memin-
jamkah atau mengunduh pornografi  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) dikenai pidana pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah).

Pasal 5 merupakan tindak pidana yang menekankan pada kata 
“meminjamkan” atau “mengunduh”. Artinya, yang dilarang adalah 
perbuatan “meminjamkan” dan “mengunduh”, sehingga setiap orang 
yang melakukan perbuatan tersebut adalah bermaksud memiliki atau 
telah memiliki yang kemudian dipinjamkan ke pihak lain. Bahwa kata 
“mengunduh” atau download adalah mengambil fail dari jaringan 
internet atau jaringan komunikasi lainnya, yang bermakna seseorang 
mempunyi niat untuk memiliki baik untuk kepentingan sendiri mau-
pun maksud lain meteri pornografi  sebagaimana dimaksud Pasal 4 
ayat (1) dan kemudian melakukan tindakan mengambil. 

Dalam konteks perbuatan mengunduh (download) juga sebetul-
nya termasuk tindakan mengambil fi le yang dikirimkan oleh pihak 
lain. Ketidakjelasan di sini adalah apakah perbuatan mengunduh 
tersebut juga dilarang ketika seseorang mengirimkan fi le elektronik 
yang kita tidak ketahui isinya sebelumnya. Karena yang dilarang 
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adalah perbuatan mengunduhnya, dan tidak ada penjelasan tentang 
batasan mengunduh atas fi le yang dikirimkan dan kemudian kita 
unduh (download). Artinya, batasan dari kata “mengunduh”, padahal 
tindakan ini diancam dengan pidana penjara. dalam hukum pidana 
ada dua syarat penting untuk adanya tindak pidana yaitu niat atau 
“mens rea” sebagai “mental element” dan tindakan atau “actus reus”. 
Keduanya harus dibuktikan untuk dapat dikenakan tindakan pidana. 
Bahwa dalam “mental element” salah satu faktor yang juga perlu di-
buktikan adalah pengetahun seseorang bahwa yang dilakukan adalah 
melanggar hukum pidana, sehingga perlu jelas terlebih dahulu materi 
atau muatan apa yang jika dilakukan tindakan tersebut merupakan 
perbuatan yang melanggar hukum pidana. 

Jika dikaitkan antara Pasal 5 dan Pasal 4 ayat (1), terdapat keti-
dakjelasan rumusan yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu kata 
“ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” 
(vide bagian sebelumnya). Dengan ketidakjelasan kata tersebut, se-
tiap orang dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 31, 
asalkan perbuatan meminjamkan atau mengunduh materi porno-
grafi  tersebut merupakan bentuk “ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan”. Ketentuan Pasal 5 menyebabkan setiap 
orang yang bermaksud mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengunakan se-
gala jenis saluran yang tersedia akan dengan mudah dapat dikenai 
pidana jika informasi tersebut memuat materi pornografi  yang berisi 
“ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. 
Sementara di sisi lain, rumusan “ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan”, sendiri tidak jelas dan sumir. 

Kegiatan mengunduh (download) dengan mengambil fail dari 
jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya adalah aktivitas 
yang dilakukan untuk berbagai kepentingan, diantaranya mendapat-
kan informasi untuk pengetahuan, penelitian dan juga kepentingan 
yang lain. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala 
jenis saluran yang tersedia adalah merupakan hak asasi yang dĳ amin 
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berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang ber-
hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
mengunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagaimana diuraikan dalam bagian terdahulu, Pasal 4 ayat 
(1) butir d merupakan ketentuan tidak jelas dan sumir, dan melanggar 
asas-asas hukum pidana, maka ketentuan Pasal 5 yang merujuk Pasal 
4 ayat (1) butir (d) adalah ketentuan yang nyata-nyata melanggar hak 
asasi yang dĳ amin Pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang 
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembang-
kan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mem-
peroleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan mengunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

d. Menjadi Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi 

Pasal 8 menyatakan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas 
persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan 
pornografi ”. Penjelasan pasal ini menyatakan, “Ketentuan ini dimaksud-
kan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah 
kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi 
oleh orang lain, pelaku tidak dipidana”.Bahwa larangan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 34 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja 
atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung 
muatan pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 8 tersebut, kontradiktif antara pasal yang 
mengatur, dengan penjelasannya. Frasa “dengan sengaja atau atas 
persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung 
muatan pornografi ”, berarti ada kesengajaan (intent) untuk melaku-
kan sesuatu secara sadar, dipahami atau dimengerti oleh orang yang 
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akan atau berniat melakukan sesuatu. Sementara dalam penjelasan 
hanya dimaksudkan untuk melarang tindakan yang dipaksa dengan 
ancaman atau diancam, atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang 
lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku 
tidak dipidana”. 

Apakah maksud penjelasan Pasal 8 tersebut tidak melarang se-
tiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya men-
jadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi ? Dengan 
kata lain, hanya perbuatan yang dilakukan dengan dipaksa dengan 
ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang 
lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain yang di-
larang? Kejelasan maksud Pasal 8 sangat penting mengingat perbuatan 
menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi   di-
ancam pidana sangat berat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34. 

Yang juga perlu diperjelasan dalam Pasal 8 adalah terkait 
dengan frasa “muatan pornografi ”. Apa yang dimaksud dengan 
muatan pornografi ? Apakah merujuk segala materi (muatan) porno-
grafi  sesuai dengan defi nisi pornografi , sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 angka 1? Jika betul merujuk pengertian pornografi  sebagaimana 
maksud Pasal 1 angka 1, maka ketentuan Pasal 8 menjadi semakin 
tidak jelas dan berbahaya, karena memberikan ketidakpastian hukum 
bagi orang yang sengaja, atau atas persetujuan dirinya menjadi objek 
atau model atau media tertentu. Bahwa Pasal 8 mengancam setiap 
orang atau para pekerja seni yang menjadi model dan hasilnya berupa 
adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploi-
tasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 
Padahal terdapat masalah dalam perumusan defi nisi pornografi  
sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan dikaitkan dengan keten-
tuan Pasal 1 angka 1, setiap dengan sengaja atau atas persetujuan 
dirinya menjadi objek atau model yang kemudian dianggap memuat 
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gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 
muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, meskipun tanpa 
dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan 
atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi 
oleh orang lain, akan dipidana sebagaimana dinyatakan Pasal 34. 

Ketentuan Pasal 8 berakibat pada tidak adanya pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap 
orang  yang sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau 
model media tertentu. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 harus 
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang 
menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil”. 

e. Memusnahkan Sendiri atau Menyerahkan Produk Pornografi 

Ketetentuan Pasal 43 berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini ber-
laku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki 
atau menyimpan produk pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang 
berwajib untuk dimusnahkan”. maksud adanya pasal tersebut adalah 
adanya kewajiban bagi semua orang untuk yang memiliki atau me-
nyimpan produk pornografi  harus memusnahkan sendiri atau me-
nyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan sendiri 
atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan 
setelah satu bulan sejak UU pornografi  berlaku. dari ketentuan Pasal 
43 tersebut perlu dilihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) salah satu penjela-
san Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah 
tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Dengan 
demikian, penjelasan ini memberikan perkecualian bagi yang “mem-
buat” pornografi  untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” 
tidak dilarang. 
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Pasal 6 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang memperdengarkan, 
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk por-
nografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi 
kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.  Penjelasan Pasal 6 
berbunyi, “Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk 
dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, “Yang dimaksud dengan “yang 
diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang di-
beri kewenangan menyensor fi lm, lembaga yang mengawasi penyiaran, lem-
baga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan 
seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk 
pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya” dan “Ke-
giatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau 
menyimpan barang pornografi  dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan 
di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimak-
sud”. Antara Pasal 4 dan Pasal 6 terdapat perbedaan terkait dengan 
frasa “untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri”. Dalam 
Pasal 4, frasa “untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri” 
adalah dalam konteks membuat. Sementara dalam Pasal 6 “untuk 
dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri” adalah dalam konteks 
“menyimpan atau memiliki” produk pornografi  yang bukan meru-
pakan produk pornografi  yang “dibuat untuk untuk dirinya sendiri 
dan kepentingannya sendiri”.  

Adanya Pasal 43 yang diakitkan dengan Pasal 6 menunjuk-
kan adanya kerancuan, ketidakjelasan, dan ketidaksinkronan. Pada 
satu sisi mewajibkan semua orang memusnahkan atau memusnahkan 
produk pornografi  satu bulan sejak undang-undang ini berlaku. Na-
mun, pada sisi lainnya, tidak melarang orang menyimpan dan memi-
liki untuk kepentingan sendiri suatu produk pornografi . Ketentuan 
Pasal 43 dan Pasal 6 menyebabkan terlanggarnya hak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum yang adil. 

Ketentuan Pasal 43 dapat menjadi dasar bagi pihak yang ber-
wajib untuk menyita atau merampas produk pornografi  yang dimiliki 
dan disimpan seseorang untuk dirinya sendiri dan kepentingan send-
iri.  Ketentuan Pasal 43 adalah ketentuan yang berpotensi menimbul-
kan kesewenang-wenangan aparat kerena tindakan memiliki 
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dan menyimpan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri sebuah 
produk pornografi , misalnya yang berbentuk fail elektronik, akan 
dapat dengan mudah ditelusuri asal muasal produk pornografi  terse-
but. Padahal, berdasarkan Pasal 5 setiap orang dilarang meminjamkan 
atau mengunduh pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1). Artinya, setiap orang yang memiliki dan menyimpan produk 
pornografi , dalam bentuk fail elektornik, meskipun untuk diri sendiri 
dan kepentingan sendiri akan dengan mudah dianggap “mengun-
duh” produk pornografi  yang dilarang berdasarkan Pasal 5. Keten-
tuan Pasal 43 juga sebetulnya merupakan ketentuan yang tidak dapat 
ditegakan implementasinya karena ketentuan ini tidak menjelaskan 
sanksi apa yang akan diterima bisa seseorang tidak memusnahkan 
atau menyerahkan produk pornografi  kepada pihak yang berwajib. 
Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 43 UU Pornografi , harus 
dinyatakan bertentangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil.

III.4. Komitmen HAM Produk Legislasi DPR

Berdasarkan pembacaan di atas, dengan menggunakan indikator 
jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, UUD 1945, 
dan dilengkapi dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, selanjutnya dapat dilakukan 
pengelompokan terhadap undang-undang yang dapat dikatakan se-
jalan dengan HAM, atau memperkuat (Strenghthening) hak asasi. Dan, 
kelompok undang-undang yang masih kurang sejalan dengan upaya 
pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Pembacaan 
terhadap delapan undang-undang di atas, dapat diperoleh simpulan 
umum, setidaknya 3 (tiga) undang-undang telah sejalan dengan hak 
asasi manusia, sedangkan sisanya 5 (lima) undang-undang, dapat di-
anggap masih kurang sejalan dengan hak asasi manusia, bahkan se-
bagian diantarnya justru membahayakan upaya perlindungan HAM. 
Pengambilan simpulan tersebut tentunya juga tidak melepaskan se-
jumlah catatan kritis terhadap undang-undang yang dianggap telah 
sejalan dengan hak asasi, maupun catatan apresiasi terhadap bebera-
pa materi tertentu, dari undang-undang yang dianggap kurang seja-
lan dengan hak asasi manusia.
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Dari analisis yang dilakukan ELSAM terhadap 8 (delapan) 
undang-undang di atas, dapat diperoleh simpulan mengenai watak 
dari masing-masing undang-undang tersebut, apakah telah sejalan 
atau masih kurang sejalan dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan 
perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya tergambar dalam 
tabel berikut ini:

Tabel 5: Daft ar UU yang Sejalan dan Kurang Sejalan dengan HAM

No. Undang Undang Komitmen HAM

1 UU No. 11 Tahun 2005 Sejalan

2 UU No. 12 Tahun 2005 Sejalan

3 UU No. 13 Tahun 2006 Sejalan

4 UU No. 23 Tahun 2006 kurang sejalan

5 UU No. 25 Tahun 2007 kurang sejalan

6 UU No. 26 Tahun 2007 kurang sejalan

7 UU No. 11 Tahun 2008 kurang sejalan

8 UU No. 44 Tahun 2008 kurang sejalan

Jika dilakukan presentasi terhadap temuan di atas, maka akan 
diperoleh perbandingan presentase, antara undang-undang yang se-
jalan dengan hak asasi manusia, dan yang kurang sejalan, adalah se-
bagai berikut:

Diagram 7: Komparasi UU yang Sejalan dan Kurang Sejalan dengan HAM
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Dari komposisi di atas terbaca, hanya sebagian kecil dari 
produk legislasi DPR yang telah sejalan dengan upaya pemajuan, pe-
menuhan dan penegakan hak asasi manusia. Sedangkan mayoritas 
diantaranya, justru dikahawatirkan akan menghambat dan bahkan 
membahayakan kerja-kerja pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009, sesungguhnya 
DPR telah memiliki komitmen yang cukup bagus bagi upaya per-
lindungan hak asasi manusia. Prolegnas 2005-2009 menyebutkan ten-
tang pentingnya pembentukan undang-undang untuk memberikan 
perlindungan hak asasi manusia, serta perlunya ratifi kasi konvensi 
internasional yang diperlukan dalam perlindungan hak asasi ma-
nusia. Namun demikian, pada praktiknya komitmen DPR tersebut, 
justru lebih banyak bertolak belakang. Lemahnya komitmen DPR 
dalam membentuk undang-undang yang berperan bagi penguatan 
perlindungan hak asasi manusia, dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, rendahnya inisiatif DPR untuk melakukan pemba-
hasan dan pembentukan undang-undang yang berimplikasi positif 
bagi penguatan hak asasi manusia. Terbukti dari minimnya imple-
mentasi pembentukan undang-undang yang memperkuat hak asasi 
manusia, bilamana disandingkan dengan keseluruhan jumlah produk 
legislasi DPR selama 2005-2008. Inisiatif pembahasan justru lebih 
banyak yang datang dari pemerintah. Inisiatif DPR untuk membentuk 
undang-undang yang berkesesuaian dengan HAM baru mengalami 
peningkatan pada 2008, dengan lahirnya beberapa undang-undang 
inisiatif DPR yang sejalan dengan HAM, seperti UU Keterbukaan 
Informasi Publik, UU Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis, dan be-
berapa undang-undang lainnya. 

Kedua, lemahnya komitmen DPR untuk menciptakan produk 
legislasi yang memperkuat HAM, dapat dibaca dari tidak adanya 
inisiatif DPR untuk melakukan ratifi kasi atau pun aksesi instrumen-
instrumen internasional hak asasi manusia. Usulan pengesahan in-
strumen internasional HAM justru keseluruhannya datang dari 
pemerintah. Pada sisi tertentu, sikap beberapa fraksi DPR malah 
berseberangan dengan semangat ratifi kasi instrumen internasional 
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HAM. Hal ini seperti terfl eksikan dari pandangan beberapa fraksi yang 
menolak ratifi kasi optional protocol, khususnya yang berkait dengan 
Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya. Padahal ratifi kasi optional protocol dari kedua kovenan, 
penting sekali untuk memerkuat penerapan kedua kovenan tersebut, 
dalam tingkat implementasi. 

Ketiga, rendahnya komitmen DPR terhadap HAM, dapat 
dilihat dari tidak tanggapnya DPR, untuk segera melakukan revisi 
undang-undang, yang telah dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh 
Mahkamah Konstitusi. Khususnya undang-undang yang memiliki 
relasi dengan hak asasi manusia, seperti UU Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, UU Minyak dan Gas, UU Penanaman Modal, dan be-
berapa perundangan lainnya yang memiliki singgungan dengan hak 
asasi manusia.     

Keempat, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, 
DPR terlihat belum melakukan internalisasi norma-norma hak asasi 
manusia secara massif, hal ini terlihat dari perdebatan yang menge-
muka dalam setiap proses pembahasan undang-undang. Perdebatan 
lebih benyak menyoal permasalahan redaksional, dan kurang me-
nyentuh substansi dari materi muatan undang-undang, kecuali pada 
pembentukan undang-undang yang dianggap memiliki nilai strategis 
tinggi bagi mereka. Kecenderungan ini terjadi kemungkinan karena 
tingginya politik transaksional antar fraksi di DPR.

Kelima, dalam setiap proses pembentukan undang-undang DPR 
belum memiliki indikator/parameter yang baik, untuk menilai apakah 
sebuah produk legislasi, sejalan atau tidak dengan HAM. Hal ini ter-
ungkap dari kurangnya pemahaman sebagian anggota DPR terhadap 
HAM. Kurangnya pemahaman ini dapat dibaca dari kecenderungan 
pada setiap pembahasan undang-undang yang berelasi HAM. Meski 
membicarakan undang-undang yang memberikan pengaturan terha-
dap hak asasi manusia, seringkali anggota DPR tidak berangkat dari 
mainstream dan kerangka pikir hak asasi manusia. Akibatnya, un-
dang-undang yang seharusnya memberikan jaminan terhadap upaya 
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pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM, justru keluar dari tu-
juan tersebut, dan sekedar mengatur hal-hal yang sifatnya teknis. 

Keenam, DPR belum memiliki konsistensi dalam memben-
tuk peraturan yang berperspektif hak asasi manusia, sehingga ada 
ketimpangan antara rencana dengan implementasi. Hal ini dapat dili-
hat dari apa yang sudah ditegaskan DPR dalam Program Legislasi Na-
sional (Prolegnas) 2005-2009, dan daft ar rancangan undang-undang 
yang menjadi target mereka. Dalam Prolegnas 2005-2009 DPR me-
miliki cita-cita tinggi untuk memberikan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia, namun pada tingkat implementasinya rupa-rupanya 
masih jauh panggang dari api.

Ketujuh, Produk legislasi DPR yang ada, mayoritas bukanlah 
penjabaran dari perlindungan hak asasi manusia yang ada di dalam 
konstitusi, UUD 1945, maupun penegasan dari Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga, sejumlah 
produk legislasi (khususnya yang kurang sejalan dengan HAM), cen-
derung berkontradiksi baik dengan konstitusi, maupun dengan per-
aturan perundang-undangan lainnya.
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BAB IV
PENILAIAN TERHADAP KEBĲ AKAN

PENGAWASAN DPR

“Kalau Anda mau membela keadilan manusiawi dasar,
Anda harus melakukannya bagi siapa saja, bukan hanya

secara selektif bagi mereka
yang didukung oleh orang-orang di pihak Anda, di budaya Anda,

di bangsa Anda”.

(Edward W. Said-Orientalism, 1979)

IV.1. Pengawasan DPR dan Hak Asasi Manusia

Negara pada dasarnya mengemban kewajiban-kewajiban hak asasi 
manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) memak-
sakan sekurang-kurangnya kewajiban moral, jika tidak lebih, ter-
hadap semua negara untuk berupaya mewujudkan terpenuhinya 
hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.119 Dalam konteks ini negara 
memiliki tanggung jawab yang penting untuk mempromosikan (to 
promote), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfi ll) hak asasi 
bagi rakyatnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan 
bagian dari kekuasaan negara dapat diartikan juga memiliki tang-
gung jawab terhadap kewajiban tersebut. Tanggung jawab DPR 
dapat dilihat dalam tingkat keseriusannya menjalankan fungsi-
fungsinya menyangkut legislasi, pengawasan, dan representasi. 
Fungsi-fungsi ini membedakan peran DPR dengan peran-peran 
eksekutif atau Pemerintah.

Sebuah parlemen atau DPR dapat menunjukkan prinsip utama 
pemerintahan yang demokratis dan prinsip universal yang menyokong 
hak asasi melalui praktek partisipasi terbuka, pertanggungjawaban-

119   Ifdhal Kasim, Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Elsam, hal. 33.
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nya kepada warga, dan pengaruh atas alokasi sumberdaya yang 
pantas. Parlemen yang kuat membantu menjamin demokrasi, rule of 
law, dan hak asasi manusia.120 

Memerhatikan realitas politik belakangan ini, yang bersum-
ber dari empat kali Amandemen UUD 1945 pada 1999-2002, wajar 
bilamana DPR tidak lagi menjadi mahluk bisu, yang sekedar mem-
beri kata setuju atas setiap kebĳ akan yang diambil Pemerintah. 
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sangat penting guna menjamin 
terlaksananya check and balances sistem dalam relasi ketatanegaraan. 
Mekanisme ini ditempuh dalam rangka menjamin terjadinya ke-
seimbangan kekuasaan negara agar tidak bertumpu pada satu atau 
dua lembaga kekuasaan saja yang kecenderungannya dapat bertin-
dak korup. Tentu akan berbahaya bagi perkembangan demokrasi 
apabila, seperti masa lalu, DPR hanya menjadi alat legitimasi dan 
kepanjangan tangan rezim yang ada. 

Fungsi pengawasan DPR pasca-reformasi dapat dilihat dalam 
empat bentuk.121 Pertama, mekanisme rapat DPR dengan Pemerin-
tah. Pelaksanaan rapat kerja ini bertujuan melakukan sinkronisasi 
kerja Pemerintah dengan fungsi DPR selaku pemegang mandat 
rakyat. Meski tak jarang DPR hanya bersikap pasif dan lebih banyak 
mendengarkan penjelasan eksekutif, namun rapat kerja kadang juga 
membahas masukan maupun kritikan terhadap kerja Pemerintah.122 
Tampaknya harus diakui bahwa ada semacam euforia anggota DPR 
yang mempengaruhi hal ini mengingat adanya pergeseran kekua-
saan ke arah legislative heavy sebagaimana telah diterangkan dalam 
bab sebelumnya.

Kedua, pengawasan DPR dapat diartikan dengan membuka 
diri menerima pengaduan, protes, laporan, dan aspirasi dari berbagai 

120 UNDP, “Parliamentary Development, A Practice Note”, dikutip dalam Prime on Parliaments and 
Human Rights, UNDP, April 2003.

121 Hendardi, “Presidensial atau Parlementer?” Kompas, 9 April 2008.
122 Satu contoh yang mungkin sangat terkenal dan menjadi bukti bahwa rapat kerja tidak hanya 

forumnya Pemerintah adalah ketika terjadi kericuhan dalam rapat kerja antara Jaksa Agung 
dengan DPR. Lihat “Rapat Kerja DPR dengan Jaksa Agung Ricuh”, sumber http://www.
hukumonline.com/detail.asp?id=12247&cl=Berita.
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kalangan masyarakat terkait dengan jalannya Pemerintahan, realisasi 
hak asasi manusia, pelayanan publik, korupsi, dan penegakan hukum 
lain. Ketiga, melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk 
mengamati dan memeriksa pelaksanaan program yang dĳ alankan 
Pemerintah sehingga dapat secara langsung melihat perkembangan-
perkembangan yang telah dicapai. 

Keempat, DPR dapat juga membentuk panitia khusus 
(pansus) atau panitia kerja (panja) yang menangani beberapa isu 
yang banyak menjadi sorotan masyarakat. Fungsi ini barangkali 
dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan hak DPR yang menjadi 
kewenangannya. Peraturan Tata Tertib DPR mengatur dua macam 
hak, yakni Hak DPR dan Hak Anggota DPR. Bila Hak DPR adalah 
hak kelembagaan, maka Hak Anggota DPR adalah hak yang sifat-
nya individual. Namun hak individual anggota DPR tersebut dapat 
dinaikkan statusnya menjadi Hak DPR setelah memenuhi sejumlah 
persyaratan yang diatur dalam Tata Tertib dan mendapat persetu-
juan dari Rapat Paripurna.123 

Di antara jalur-jalur pengawasan DPR tersebut, tampaknya 
pengajuan hak interpelasi, hak angket DPR, serta respon DPR ter-
hadap masalah-masalah HAM yang paling sering mendapat perha-
tian dari publik. Di antara hak-hak yang dimiliki DPR, hanya Hak 
DPR untuk Menyatakan Pendapat yang belum pernah digunakan. 
Pengajuan hak interpelasi dan hak angket didasarkan pada penga-
wasan DPR terhadap Pemerintah yang terkait dengan kepentingan 
publik yang lebih luas. Meski demikian antara hak interpelasi dan 
hak angket, mengandung sejumlah perbedaan yang akan dipapar-
kan sebagai berikut:

123 Menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR, yang dimaksud Hak Anggota DPR: 
1) Mengajukan rancangan undang-undang; 2) Mengajukan pertanyaan; 3) Menyampaikan 
usul dan pendapat; 4) Memilih dan dipilih; 5) Membela diri; 6) Imunitas; 7) Protokoler; dan 8) 
Keuangan dan Administratif. Sedang menurut Pasal 12, yang termasuk Hak DPR adalah 1) 
Interpelasi; 2) Angket; dan 3) Menyatakan Pendapat.
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Tabel 6: Perbedaan Hak Interpelasi dan Hak Angket

Perbedaan Hak Interpelasi Hak Angket
Latar belakang pengajuan 
hak 

Sekurang-kurangnya 13 (tiga 
belas) anggota dapat 
mengajukan kepada DPR untuk 
menggunakan hak interpelasi 
tentang suatu kebijakan 
Pemerintah yang penting dan 
strategis yang berdampak luas 
pada kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara [Pasal 171 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib DPR.] 

Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
anggota DPR dapat mengusulkan 
kepada DPR untuk menggunakan 
hak angket mengenai kebijakan 
Pemerintah yang penting dan 
strategis yang berdampak luas 
pada kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. [Pasal 176 
ayat (1)) Peraturan Tata Tertib 
DPR] 

Persetujuan hak Persetujuan atau penolakan usul 
interpelasi tidak perlu 
mendengarkan pendapat fraksi 
tapi persetujuan hanya lewat 
paripurna [Pasal 171 ayat (4) 
Peraturan Tata Tertib DPR] 

Usul mengadakan angket 
disetujui atau ditolak setelah 
mendengarkan pendapat fraksi. 
[Pasal 179 ayat (2) Peraturan Tata 
Tertib DPR] 
Keputusan persetujuan diambil 
setelah diberikan kesempatan 
kepada Fraksi untuk memberikan 
pendapatnya [Pasal 179 ayat (3) 
Peraturan Tata Tertib DPR] 

Pelaksanaan hak  Apabila usul interpelasi disetujui 
menjadi interpelasi DPR, 
Pimpinan DPR 
menyampaikannya kepada 
Presiden dan mengundang 
Presiden untuk memberikan 
keterangan [Pasal 174 ayat (1) 
Peraturan Tata Tertib DPR] 
Keterangan dan jawaban 
Presiden dapat diwakilkan 
kepada Menteri [Pasal 174 ayat 
(4) Peraturan Tata Tertib DPR]  

Apabila Rapat Paripurna 
memutuskan menyetujui usul 
mengadakan angket, DPR 
membentuk Panitia Khusus yang 
dinamakan Panitia Angket [Pasal 
181 ayat (1) Peraturan Tata Tertib 
DPR] 
Keputusan DPR untuk 
mengadakan angket mencakup 
juga penentuan biaya Panitia 
Angket (Pasal 181 ayat (2) 
Peraturan Tata Tertib DPR]. 

Sepintas, antara hak interpelasi dan hak angket mengandung 
sejumlah perbedaan baik dalam latar belakang pengajuan, persetu-
juan, maupun pelaksanaannya. Hak angket diajukan oleh anggota 
DPR mengenai masalah strategis dan berdampak luas bagi masyara-
kat, namun ia memiliki tekanan pada aspek dugaan pelanggaran 
aturan perundang-undangan. Sementara hak interpelasi tidak sam-
pai sejauh itu. Dalam hal persetujuan, dapat kita lihat bahwa hak 
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angket memerlukan pendapat fraksi. Tentu ini mengandung kon-
sekuensi politik karena pada tahap inilah terkadang usul hak angket 
akan terdistorsi. Anggota DPR cenderung akan lebih mengedepankan 
pendapat fraksi ketimbang individu per individu anggota DPR 
mengingat kedudukan fraksi yang begitu kuat terhadap keberadaan 
seorang anggota.

Untuk pelaksanaan hak, yang dalam arti lain merupakan 
implikasi atas persetujuan usulan baik hak interpelasi maupun hak 
angket, hak interpelasi maupun hak angket juga mengandung per-
bedaan. Jika sebuah hak angket disetujui, maka konsekuensinya 
adalah ia dapat membentuk sebuah kepanitiaan khusus atau Panitia 
Angket guna menindaklanjuti perkara ini. Sedang hak interpelasi 
tidak. Cukup dengan mengundang pihak eksekutif—tidak harus 
Presiden—untuk hadir di DPR dan menjelaskan permasalahan yang 
diajukan.

Dengan sejumlah elaborasi perbedaan hak interpelasi dan 
hak angket, di sini terlihat bahwa, meskipun keduanya merupakan 
hak DPR, namun hak angket memiliki status yang lebih tinggi 
bila dibanding hak interpelasi. Sehingga partai yang pro terhadap 
Pemerintah dapat dipastikan sekuat tenaga akan menghadang se-
tiap usulan yang mengarah pada persetujuan angket DPR.

Menurut catatan dalam penelitian ini, hingga Juli 2008, DPR 
telah mengeluarkan 11 hak interpelasi dan 9 hak angket. Beberapa 
kasus terjadi pengajuan dua hak sekaligus seperti pada kasus hak in-
terpelasi dan hak angket impor beras pada awal 2006 dan kasus ke-
naikan BBM pada Juni 2008. Sementara Hak Menyatakan Pendapat 
DPR belum pernah digunakan dalam periode ini. Berikut adalah ta-
bel pengajuan Hak Angket dan Hak Interpelasi DPR sampai dengan 
Juni 2008:
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Tabel 7: Penggunaan Hak Angket dan Hak Interpelasi DPR

No Hak Angket No Hak Interpelasi
1 Hak Angket tentang Kebijakan 

Pemerintah Menaikkan Harga 
BBM. 
(Diajukan dalam Rapat Paripurna 15 
Maret 2005, ditandatangani 31 
anggota) 

1 Hak Interpelasi atas Penarikan Surat Presiden 
No: R.41/PRES/10/2004 tanggal 25 Oktober 
2004 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Panglima TNI. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 9 
November 2004, ditandatangi 49 anggota) 

2 Hak Angket tentang kasus Lelang 
Gula Illegal. 
(Diajukan dalam Rapat Peripurna 15 
Maret 2005, ditandatangani 16 
anggota) 

2 Hak Interpelasi atas Surat Sewapres tentang 
Hubungan Kerja Pemerintah dengan DPR 
yag Substansinya Dibuat Berdasarkan Risalah 
atas Arahan Wapres. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 1 
Februari 2005, ditandatangani 19 anggota) 

3 Hak Angket tentang Penyelidikan 
terhadap Kasus Penjualan Tanker 
Pertamina. 
(Pemberitahuan dalam Rapat 
Paripurna 24 Maret 2005, 
ditandatangani 23 anggota) 

3 Hak Interpelasi atas Masalah Busung Lapar 
dan Wabah Polio. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 28 Juni 
2005, ditandatangani 32 anggota) 

4 Hak Angket tentang Penyelidikan 
terhadap Skandal KKN Kredit 
Macet Bank Mandiri. 
(Pemberitahuan dalam Rapat 
Paripurna 31 Mei 2005) 

4 Hak Interpelasi atas Rapat Kabinet Dipimpin 
dari Amerika Serikat dalam Hubungan Kerja 
Pemerintah antara Presiden dan Wakil 
Presiden. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 20 
September 2005, ditandatangani 20 anggota) 

5 Hak Angket tentang Impor Beras 
oleh Pemerintah. 
(Pemberitahuan dalam Rapat 
Paripurna 9 Desember 2005, 
ditandatangani 108 anggota) 

5 Hak Interpelasi terhadap Rencana 
Pelaksanaan Impor Beras oleh Pemerintah. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 17 
Januari 2006, ditandatangani 34 anggota) 

6 Hak Angket terhadap Penunjukkan 
Exxon-Mobil Ltd sebagai Pimpinan 
Operator Lapangan Minyak Blok 
Cepu. 
(Pemberitahuan dalam Rapat 
Paripurna 21 Maret 2006, 
ditandatangani 62 anggota) 

6 Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Impor 
Beras oleh Pemerintah. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 3 
Oktober 2006, ditandatangani 27 anggota) 

7 Hak Angket tentang Penyelesaian 
Kasus Kredit Likuiditas Bank 
Indonesia dan BLBI. 
(Pemberitahuan dalam Rapat 
Paripurna 25 Maret 2008, 
ditandatangani 54 anggota) 

7 Hak Interpelasi Anggota DPR terhadap 
Persetujuan Pemerintah RI atas Resolusi 
Dewan Keamanan PBB No. 1747. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 29 Maret 
2007, ditandatangani 271 anggota) 

8 Hak Angket tentang Transfer 
Pricing PT Adaro Indonesia. 
(Pemberitahuan dalam Rapat 
Paripurna 3 Juni 2008, ditandatangani 
32 anggota) 

8 Usul Penggunaan Hak Interpelasi Anggota 
DPR terhadap Penyelesaian Kasus Lumpur 
Lapindo. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 19 Juni 
2007, ditandatangani 139 anggota) 
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9 Hak Angket terhadap Kebijakan 
Pemerintah Menaikkan Harga 
BBM. 
(Pemberitahuan dalam Rapat 
Paripurna 3 Juni 2008, ditandatangani 
77 anggota dan 41 anggota) 

9 Usul Penggunaan Hak Interpelasi Anggota 
DPR terhadap Penyelesaian Kasus Kredit 
Likuidasi BI dan BLBI. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 2 
Oktober 2007, ditandatangani 61 anggota) 

  10 Usul Hak Interpelasi terhadap Kebijakan 
Antisipatif Pemerintah atas Kenaikan Harga 
Bahan Pokok untuk Menjamin Ketersediaan 
Kebutuhan Pokok yang Murah dan 
Terjangkau Bagi Masyarakat. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 12 Maret 
2008, ditandatangani 72 anggota) 

  11 Usul Hak Interpelasi DPR terhadap Kenaikan 
Harga BBM Terhitung Sejak 24 Mei 2008. 
(Pemberitahuan dalam Rapat Paripurna 10 Juni 
2008, ditandatangani 39 anggota) 

Diagram 8: Penggunaan Hak Angket Periode 2005-2008

Diagram 9: Penggunaan Hak Interpelasi Periode 2004-2008
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Diagram 10: Komparasi Penggunaan Hak Angket dan Interpelasi

 

IV.2. Pergulatan Empat Tahun DPR Periode 2004-2009

Sebagai lembaga politik, keputusan DPR adalah keputusan politik 
yang kental dengan kalkulasi untung-rugi secara politik yang dapat 
meminggirkan aspek hak asasi manusia. Kalkulasi politik ini tam-
pak jelas terlihat tak lama setelah DPR periode 2004-2009 dilantik, 
1 Oktober 2004. Kalangan parlemen waktu itu terbelah menjadi dua 
kubu yang menamakan diri mereka sebagai Koalisi Kebangsaan dan 
Koalisi Kerakyatan.124 Pertarungan dua kubu ini terus mewarnai 
DPR hingga beberapa bulan. Pemberitaan mengenai kericuhan yang 
terjadi antara dua kubu menghiasi media tiap harinya. Pangkalnya 
adalah adanya surat yang dikirim oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk menarik surat yang dikirimkan presiden sebe-
lumnya Megawati perihal pergantian Panglima TNI dari Jenderal 
Endriartono Soetarto kepada Jenderal Ryamizard Ryacudu.125

124 Pertarungan dua kubu ini merupakan buntut atas kekalahan Megawati Soekarnoputri yang 
didukung oleh Koalisi Kebangsaan atas Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden 
secara langsung pada 2004. Koalisi Kebangsaan awalnya dimotori oleh Akbar Tandjung 
sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan PDI Perjuangan dan didukung sejumlah partai 
besar lainnya seperti PPP. Sedang koalisi Kerakyatan diusung oleh partai-partai kecil seperti 
Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan PKS.

125 Alasan penarikan surat oleh Presiden SBY bahwa dirinya selaku presiden belum berencana 
melakukan pergantian panglima serta penarikan usulan pergantian Panglima TNI tidak 
berkaitan dengan persoalan pribadi. Jenderal Ryacudu yang diusulkan Presiden Megawati 
disebut-sebut sebagai orang yang dekat dengan suami Megawati, Taufi k Kiemas. Presiden 
Megawati dikalahkan SBY dalam pemilihan presiden 2004. 
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Kericuhan tersebut akhirnya agak mereda setelah DPR mengaju-
kan hak interpelasi guna menanyakan Presiden SBY menyangkut 
surat penarikan tersebut. DPR meminta penjelasan perihal alasan 
pencabutan surat yang dikirim Presiden Megawati itu. Asumsi lain 
yang turut membantu meredakan kericuhan di DPR adalah terpilih-
nya Jusuf Kalla,126 yang juga menjabat sebagai wakil presiden, sebagai 
ketua umum Partai Golkar mengalahkan Akbar Tandjung yang juga 
motor dari Koalisi Kebangsaan. Kemenangan Jusuf Kalla berimplikasi 
pada pergeseran dukungan Fraksi Partai Golkar terhadap Pemerin-
tah. Dari pihak oposan, Partai Golkar berubah menjadi ‘partner kritis’ 
Pemerintah. Fraksi terbesar DPR periode ini kemudian mengalihkan 
dukungannya dan menjelma kembali sebagai partai yang pro terha-
dap Pemerintah. 

Polarisasi kekuatan di DPR tampaknya mengarah pada tiga ku-
tub; antara pendukung, oposan, dan pengambil jalan tengah terhadap 
kebĳ akan Pemerintah. Fraksi-fraksi yang menjadi pendukung Pemerin-
tah adalah fraksi dari partai-partai yang sejak awal menempatkan 
posisinya berada di lingkaran pencalonan SBY-JK dalam kampanye 
pemilihan presiden langsung pada 2004, kecuali Golkar yang pada 
waktu itu secara formal mendukung pasangan Wiranto-Solahuddin 
Wahid. Yang dapat dimasukkan dalam fraksi pendukung Pemerintah 
adalah Fraksi Partai Golkar (129 orang), Fraksi Partai Demokrat (57 
orang), Fraksi Partai Bintang Reformasi (14 orang) dan Fraksi Bintang 
Pelopor Demokrasi (20 orang). 

Sedang hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 
orang) yang mengklaim sebagai partai oposisi. Dengan total suara pen-
dukung SBY-JK sebesar 210 anggota dari 450 orang total anggota DPR, 
sementara hanya sekitar seratusan saja anggota yang menjadi oposan, 
praktis Pemerintah tidak mengalami kendala berarti dalam mengeluar-
kan segala kebĳ akan politiknya. Fraksi di luar kelompok tersebut tidak 
secara jelas menempatkan posisinya. Kelompok ini yang disebut sebagai 
fraksi tengah yang karena pertimbangan politik tertentu, misalnya 

126 Muhammad Qodari, “Konstelasi Politik Pasca Paripurna”, Opini di Koran Tempo, 24 Maret 2005.
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penempatan kader partai dalam jajaran kabinet, terkadang tidak 
menegaskan sikapnya mendukung atau sebagai oposan Pemerintah.

Bagian ini akan mengelaborasi atau menelaah pengajuan Hak 
Angket dan Hak Interpelasi DPR, serta respon DPR terhadap kasus-kasus 
HAM yang terkait dengan fungsi pengawasan DPR. Sebagaimana telah 
disebutkan di bagian sebelumnya, konfi gurasi kepentingan fraksi-fraksi 
di DPR terhadap hak asasi manusia bisa dilihat lewat sikap politik fraksi 
tersebut dalam pengajuan Hak Angket dan Hak Interpelasi DPR, dan 
respon terhadap kasus HAM. Di bawah ini akan diuraikan terlebih da-
hulu mengenai sikap DPR dalam Hak Angket DPR, dilanjutkan dengan 
Hak Interpelasi, dan respon terhadap kasus yang terkait dengan HAM. 
Sedang analisis akan dipaparkan lebih jauh dalam bab berikutnya.

IV.3. Pengajuan Hak Angket DPR

1. Hak Angket DPR atas Kebĳ akan Pemerintah Menaikkan 
Bahan Bakar Minyak pada Maret 2005.

Selang empat bulan paska pelantikan, Pemerintah SBY-JK mengeluarkan 
kebĳ akan politik menaikkan harga beberapa jenis bahan bakar minyak 
yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 tahun 2005 
tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Kebi-
jakan ini mendapat dukungan dari kalangan intelektual yang menuai 
kontroversi127 karena kelompok intelektual yang dianggap kerap mem-
bela kepentingan rakyat, kali ini justru berpihak pada Pemerintah.

Setidaknya ada dua dalih yang dikemukakan Pemerintah,128 
yakni untuk meringankan beban keuangan negara yang semakin berat 
dalam penyediaan dan pengadaan bahan bakar minyak dalam negeri, 
dan perlunya pengurangan subsidi secara bertahap terhadap bahan ba-
kar minyak dalam negeri. 

127 Kalangan intelektual yang berjumlah 36 orang yang diorganisir oleh Freedom Institute, sebuah 
lembaga think-tank yang didirikan Menteri sekaligus pengusaha, Aburizal Bakrie, membuat 
iklan satu halaman penuh di harian Kompas beberapa hari sebelum Pemerintah secara resmi 
menaikkan harga BBM. Beberapa intelektual yang tergabung di dalam pernyataan dukungan 
itu adalah Goenawan Mohamad, Rizal Mallarangeng, Todung Mulya Lubis, Franz Magnis 
Suseno, dan Hamid Basyaib. Kompas dipilih barangkali karena pengaruhnya yang luas dan 
merupakan suratkabar nasional terbesar di Indonesia.

128 Konsideran “Menimbang” Perpres No. 22 Tahun 2005.
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Kebĳ akan ini lantas menuai sejumlah protes dari masyarakat 
tak terkecuali dari DPR. Sebanyak 31 anggota dewan yang umumnya 
berasal dari Fraksi PDI Perjuangan mengajukan usul hak angket guna 
menyelidiki hal ini. Fraksi pendukung Pemerintah berada dalam po-
sisi menghadang segala upaya yang dilakukan oleh kelompok oposisi 
yang secara kalkulasi jumlahnya lebih sedikit. 

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi pendukung Peme-
rintah rata-rata memandang bahwa kebĳ akan Pemerintah menaikkan 
harga BBM adalah pilihan dilematis dan sudah tepat. Menurut Fraksi 
Partai Golkar, di satu sisi pengurangan BBM adalah sesuatu yang sulit 
dihindarkan namun di sisi lain kebĳ akan ini secara langsung akan 
memberi dampak luas bagi perekonomian. Sedang menurut Fraksi 
Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD), Pemerintah dan DPR telah ber-
hasil menyusun UU Propenas yang sepakat untuk menghapus sub-
sidi BBM secara bertahap kecuali minyak tanah bagi keperluan ma-
syarakat berpenghasilan rendah dan industri. Dengan demikian DPR 
tidak sedang dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui, melain-
kan ketepatan pemberian subsidi BBM berdasar skema yang telah 
diamanatkan oleh UU.

Selain itu, fraksi-fraksi pendukung Pemerintah tampak ber-
upaya keras mengganjal pengajuan hak angket ini secara halus de-
ngan jalan tetap mengakomodasi substansi hak angket namun tidak 
menerimanya sebagai Hak DPR secara resmi. Dengan retorika tetap 
meminta Pemerintah memperhatikan pengalihan subsidi BBM ke-
pada masyarakat, fraksi-fraksi pendukung Pemerintah mengarah-
kan agar hak angket ini diteruskan ke alat kelengkapan DPR yang 
menaungi masalah BBM ini. Fraksi PBR, misalnya. Fraksi yang sejak 
awal menjadi pendukung setia Pemerintah ini, menolak pengajuan 
Hak Angket DPR seraya mendesak agar Pemerintah segera menyerah-
kan hasil audit menyeluruh terhadap Pertamina, khususnya terhadap 
harga pokok BBM yang sudah menjadi kesepakatan Pemerintah de-
ngan Panitia Anggaran DPR serta Komisi VII. Sementara Fraksi Gol-
kar menyerukan agar pembahasan angket ini dilanjutkan di Komisi 
VII, Komisi IX, dan Panitia Anggaran.

Di lain pihak, setidaknya ada empat fraksi yang setuju dengan 
pengajuan Hak Angket DPR kepada Pemerintah. Keempatnya adalah 
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F-PDI Perjuangan, F-PPP, F-PKS, dan F-PDS. F-PDS sendiri awalnya 
menolak pengajuan hak angket karena fraksi ini beranggapan bah-
wa Pemerintah belum menjelaskan langkah antisipasi mengenai ke-
naikan harga BBM terhadap infl asi, gejolak sosial ekonomi maupun 
keamanan. Oleh karena itu, perlu kiranya memberikan kesempatan 
kepada Pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah antisipasi 
kenaikan BBM ini. Namun sikap penolakan fraksi ini terhadap usul 
hak angket DPR akhirnya mengalami pergeseran. F-PDS berbalik 
mendukung pelaksanaan hak angket dan menyatakan bahwa kebi-
jakan Pemerintah menaikkan harga BBM nyata-nyata bertentangan 
dengan aspirasi masyarakat banyak.

Di kelompok pendukung hak angket lainnya, F-PPP 
mengatakan bahwa Pemerintah tidak menyertakan aspek transparansi 
mengenai biaya produksi BBM. Fraksi ini juga mempertanyakan kon-
disi produksi minyak dalam negeri dan penanganan penyelundupan 
minyak keluar negeri mengingat adanya disparitas harga minyak di 
pasar internasional. 

Tampaknya suara paling lantang menyetujui Hak Angket DPR 
diserukan oleh F-PDI Perjuangan. Menurut fraksi terbesar kedua ini 
dengan menaikkan harga BBM, Pemerintah dinilai telah melanggar 
Pasal 16 UU No.36 tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005. Pasal terse-
but menegaskan bahwa bila hendak melakukan penyesuaian APBN 
tahun 2005 karena perkembangan atau perubahan keadaan, harus 
ditetapkan selambat-lambatnya November 2004. Artinya, kebĳ akan 
Pemerintah ini telah terlambat kurang-lebih lima bulan dari keten-
tuan UU APBN tahun 2005. 

Akhirnya rapat paripurna memutuskan untuk melakukan voting 
atas lima opsi mengenai pengajuan Hak Angket DPR ini. Opsi per-
tama, DPR menyerahkan pembahasan lanjutan kenaikan harga BBM 
kepada alat kelengkapan DPR. Opsi kedua, DPR menolak kenaikan 
harga BBM. Opsi ketiga, DPR memahami kenaikan harga BBM. Opsi 
keempat, DPR menolak Perpres dan memberikan kesempatan kepada 
Pemerintah untuk meninjau kembali kebĳ akan kenaikan harga dalam 
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Perpres tersebut melalui alat kelengkapan DPR. Sedang opsi kelima, 
Pemerintah perlu meninjau Perpres melalui pembahasan APBN Pe-
rubahan 2005 bersama DPR. 

Dilihat dari pilihan-pilihan tersebut tampaknya fraksi 
pendukung hak angket telah mengalami kekalahan meski voting 
belum dilakukan. Ada kecenderungan yang cukup jelas bahwa 
paripurna akan menolak pengajuan Hak Angket DPR dan lebih 
memilih penyelesaiannya lewat alat kelengkapan DPR. Dan akhirnya, 
dalam rapat paripurna, opsi kelima dipilih paling banyak anggota 
DPR, terutama dari anggota fraksi-fraksi pro Pemerintah ditambah 
F-PPP129 yang belakangan membelot. Pengajuan Hak Angket DPR ini 
pun mengalami kegagalan.

Penolakan DPR atas pengajuan hak angket kenaikan harga 
bahan bakar minyak mengindikasikan lembaga ini belum peka ter-
hadap persoalan hak asasi manusia terutama yang tertuang dalam 
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kenaikan harga BBM 
dipastikan akan berdampak pada semakin mahalnya biaya ekonomi 
rakyat. Banyak usaha yang terancam bangkrut. Yang kemudian ter-
jadi adalah makin meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja. 
Pengangguran bertambah. Akibat berikutnya tentu saja adalah 
peningkatan jumlah orang miskin, dan kemiskinan adalah pang-
kal dari semua kesulitan-kesulitan hidup sebab setelah kemiskinan 
semua cara untuk menikmati hidup yang lebih baik akan terhambat: 
pemenuhan kesehatan, pendidikan, dst. Ini adalah multifl ier-eff ect 
yang tak bisa dihindarkan dari naiknya harga BBM. Dengan me-
nyetujui kebĳ akan Pemerintah, DPR dapat dianggap telah melanggar 
beberapa hak yang diatur dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya, seperti tentang tanggung jawab negara untuk menyediakan 
lahan pekerjaan (Pasal 6  ayat (1)), dan menjamin kehidupan yang 
layak baik sandang, pangan, maupun papan (Pasal 11), dan standar 
hidup yang tinggi (Pasal 12 ayat (1)). 

129 Dalam voting yang dilakukan per fraksi, sebanyak 297 anggota Dewan memilih opsi kelima, 
dengan perincian: Golkar 122, PPP 53, Demokrat 56, PKS 36, Bintang Pelopor Demokrasi 16, 
dan PBR 14. Sebanyak 56 anggota Dewan memilih opsi keempat, dengan perincian: PAN 43 
dan PDS 13. PKB dan PDIP tidak memberikan suara karena walk out alias meninggalkan rapat 
paripurna (Kompas Cyber Media, 22/3). 
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2. Hak Angket Kasus Lelang Gula Ilegal

Jusuf Kalla, selain sebagai wakil presiden dan ketua umum Partai Gol-
kar pada dasarnya adalah seorang saudagar. Dengan latar belakang-
nya itu, seorang Kalla biasa menggunakan pertimbangan ekonomik 
yang matang dan diterapkan dalam kasus-kasus hukum dan politik. 
Ini diterapkan politikus asal Bugis ini dalam kasus lelang gula illegal 
oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada akhir Desember 2004. Kro-
nologinya, pada 28 Desember 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Utara 
memutuskan untuk melelang gula putih illegal sebanyak 56.343 ton. 
Sehari kemudian, Kejaksaan Negeri setempat selaku pelaksana lelang 
kemudian membuat pengumuman di sebuah harian lokal ibukota, 
harian Jakarta milik Grup Artha Graha. Pemilihan harian Jakarta di-
protes karena dianggap kurang representatif sebagai media pengu-
muman lelang. Suratkabar ini hanya koran lokal yang memiliki tiras 
kecil dan terbit dengan 18 halaman saja.

F-PDI Perjuangan beranggapan bahwa pengumuman lelang 
ini terlalu singkat dan melanggar ketentuan Peraturan Lelang Pasal 
304, 305, dan 306. Ketentuan itu menyatakan bahwa lelang miliaran 
rupiah wajib diumumkan lewat media massa nasional dengan jangka 
waktu sekurang-kurangnya 15 hari sebelum lelang dilakukan. Na-
mun kenyataannya pengumuman lelang hanya enam hari sebelum 
Kejaksanaan Negeri Jakarta Utara melelang gula illegal ini, yakni 
pada 4 Januari 2005. Dugaan yang berkembang atas sangat cepatnya 
proses lelang ini adalah adanya intervensi dari wakil presiden Jusuf 
Kalla. Fraksi BPD, salah satu kubu pendukung Pemerintah, berdalih 
bahwa gula merupakan barang yang mudah rusak sehingga perlu 
segera dilelang. Ini berbeda bila benda lelang memiliki sifat tahan 
lama dan tak mudah rusak.

Selain adanya dugaan intervensi Jusuf Kalla, ada tiga isu lain 
yang menjadi pertimbangan 34 pengusul hak angket kasus lelang 
gula illegal yang berasal dari enam fraksi ini.130 Pertimbangan berikut-

130 Enam fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PBR, Fraksi BPD, Fraksi 
PAN, Fraksi PKB.
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nya131 adalah terpilihnya PT. Angel Product sebagai pemenang tender. 
Perusahaan ini diduga dimiliki oleh Grup Artha Graha, sama dengan 
pemilik harian Jakarta. Yang menjadi keberatan adalah perusahaan ini 
tidak berstatus importir terdaft ar.

Pertimbangan ketiga, munculnya protes dari beberapa pihak, 
bahkan kalangan dalam kabinet sendiri terhadap proses lelang gula. 
Protes itu antara lain datang dari Menteri Perdagangan Mari Elka 
Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Himpunan Keruku-
nan Tani Indonesia, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, dan lem-
baga-lembaga lain. Dikuatirkan gula hasil lelang ini akan mendistorsi 
pasar, dan mengancam kedaulatan petani tebu dalam negeri. Dengan 
membuka kran impor bahan pangan,132 Pemerintah berarti memiliki 
andil dalam mendorong terjadinya liberalisasi tata niaga yang akan 
berdampak serius terhadap perkembangan industri gula dalam 
negeri. Petani tebu pun mengajukan protes dan gugatan atas pelak-
sanaan lelang ini.133

Pertimbangan keempat para pengusul hak angket adalah      
adanya sejumlah kejanggalan, dugaan kecurangan dan dugaan tin-
dak kriminal yang melatarbelakangi kasus tersebut. Ini tak terlepas 
dari proses pengadaan lelang yang serba singkat dan penentuan har-
ga awal yang jauh lebih murah dari harga pasaran yang ditetapkan 
Dewan Gula Nasional.

Akhirnya, polarisasi dukungan maupun penolakan atas usul 
hak angket ini dapat dipetakan secara jelas dalam sidang paripurna 
yang digelar akhir Mei 2005. Dari enam fraksi pengusul hak angket, 
pada saat paripurna, konfi gurasi politik berubah menjadi enam frak-
si yang menolak, tiga di antaranya adalah pengusul hak angket. Tiga 
fraksi yang mengalami perubahan sikap ini yakni Fraksi PKS, Fraksi 
PBR, dan Fraksi BPD. Sedang satu fraksi yang semula menjadi pihak 
pengusul, yakni Fraksi PAN, tidak jelas menentukan sikapnya.

131 Koran Tempo, 23 Februari 2005, “Anggota DPR Ajukan Hak Angket Gula Ilegal”.
132 Koran Tempo, 7 Februari 2005, “Anton Tetap Tentang Lelang Gula Ilegal”.
133 Koran Tempo, 4 Februari 2005, “Asosiasi Tebu Akan Gugat Kejaksaan Agung”.
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Seperti pada paripurna Hak Angket BBM sebelumnya, hak ang-
ket lelang gula illegal ini menyetujui substansi angket namun ditolak 
menjadi Hak Angket DPR. Paripurna menyetujui agar penanganannya 
dilakukan alat kelengkapan DPR yakni Komisi III dan Komisi IV.

Upaya beberapa fraksi menggagalkan usulan hak angket 
menunjukkan mereka tidak serius melihat pelanggaran HAM teruta-
ma hak ekonomi dan sosial, yang dilakukan Pemerintah. Sebagaima-
na dikuatirkan sejumlah kalangan, lelang gula ilegal berdampak 
buruk pada kehidupan ekonomi petani. Peredaran gula impor ilegal 
tersebut akan mengakibatkan jatuhnya harga gula lokal. Tegasnya, 
kebĳ akan Pemerintah tersebut telah melanggar hak ekonomi sosial 
dan budaya, terutama Pasal 6 tentang pengakuan negara akan hak 
atas pekerjaan, Pasal 11 tentang jaminan kehidupan layak dan Pasal 
12 tentang standar kehidupan yang harus dinikmati warga negara.

3. Hak Interpelasi dan Hak Angket tentang Impor Beras oleh 
Pemerintah

Di kasus ini, DPR hendak mengajukan dua hak sekaligus, hak inter-
pelasi dan hak angket, mengenai substansi yang sama: kasus impor 
beras oleh Pemerintah. Alasan Pemerintah melakukan impor tersebut 
guna mengantisipasi kelangkaan stok beras nasional yang kurang. Se-
lain itu, sebagaimana dituturkan kepala Badan Urusan Logistik (Bu-
log) Widjanarko Puspoyo, beras yang didatangkan dari Vietnam itu 
akan digunakan sebagai cadangan untuk daerah-daerah yang rawan 
pangan. Beras impor tersebut, lanjut Puspoyo, akan didistribusikan 
pada daerah-daerah seperti Bengkulu, Kalimantan, dan Lampung. 
Sebab itu, kedatangan beras impor tidak akan mengganggu pasar.134 

Meski demikian, banyak kalangan menganggap alasan 
Pemerintah terlalu mengada-ada. Kebĳ akan Pemerintah tersebut su-
dah pasti akan menyengsarakan petani mengingat cadangan beras 
lokal masih mencukupi. Selain itu, beras impor yang harganya lebih 
murah dapat dipastikan bakal merusak pasar. Puluhan petani di sebagian 

134  Liputan6.com 8/12/2005 02:26.
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daerah menyatakan penolakannya. Impor beras tidak diperlukan 
apalagi saat ini sawah-sawah mereka sedang ditanami padi. Bahkan 
setiap tahunnya mengalami surplus beras lebih dari 100 ribu ton.135

Suara penolakan juga bergaung di gedung DPR. Fraksi PDI 
Perjuangan dan Fraksi PKS berada di pihak yang menolak impor be-
ras oleh Pemerintah. Mereka kemudian melakukan konsolidasi un-
tuk mengajukan hak angket terhadap Pemerintah. Pada tahap per-
tama, Rapat Paripurna 17 Januari 2006, fraksi pengusul hak angket 
berada di atas angin sebab didukung dengan suara yang signifi kan. 
F-PDI P dan F-PKS mendapat dukungan dari F-PAN, F-PDS, F-PPP, 
F-PKB, dan F-BPD dengan mendapat total suara 207. Sementara F-PG 
dan F-PD yang mendapat dukungan dari F-BPD dan F-PBR hanya 
mendapat 167 suara.

Namun, kondisi terbalik dalam sidang paripurna berikutnya, 
24 Januari 2006. Rapat dipimpin wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar 
dipenuhi hujan interupsi. Dalam rapat tersebut, Muhaimin mula-
mula menawarkan dua opsi mekanisme pemungutan: opsi A dan 
B. Opsi A berarti pengambilan keputusan secara berjenjang dimulai 
dengan voting angket kemudian dilanjutkan dengan pengambilan 
keputusan interpelasi. Sedangkan opsi B pengambilan keputusan se-
cara paket, yaitu pengambilan keputusan secara bersamaan dengan 
tiga pilihan. Ketiga pilihan itu adalah setuju hak angket, setuju hak 
interpelasi, serta menolak hak angket dan interpelasi.

Dalam voting kemudian diketahui kebanyakan anggota DPR 
yang hadir saat itu memilih opsi B. Dari 447 anggota DPR yang ter-
daft ar dalam absensi, ada 442 yang menggunakan haknya. Sebanyak 
250 memilih paket B, 192 memilih paket A, dan yang abstain sebanyak 
lima orang.

Tahap selanjutnya, dalam sistem paket, ditawarkan empat opsi 
dalam voting: setuju interpelasi, setuju angket, menolak angket dan 
interpelasi, dan abstain. Hanya F-PDI Perjuangan dan F-PKS yang 

135  Liputan6.com, 19/01/2006 08:44 Beras.
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konsisten pada usul hak angket. Sementara F-PPP, F-PAN, F-PKB dan 
F-PDS terpecah. Akibatnya, sebagaimana terjadi dalam banyak kasus, 
fraksi propemerintah kembali mendapat kemenangan. 

Dalam proses voting, penolakan terhadap penggunaan hak 
angket dan interpelasi dilakukan oleh semua anggota DPR dari Fraksi 
PG, Fraksi PD, Fraksi BPD, dan Fraksi PBR. Sementara setuju hak ang-
ket dari F-PDIP (98 anggota), F-PKS (39 anggota), dari F-PAN (sem-
bilan), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (lima anggota). Sedangkan 
setuju dengan hak interpelasi berasal dari F-PPP (36 anggota), F-PAN 
(33 anggota), F-PKB (32 anggota), dan F-PDS (enam anggota).136 

Tumbangnya usulan hak angket atas impor beras kiranya dise-
babkan oleh voting paket. Melalui sistem pilihan seperti ini, suara 
fraksi yang semula mendukung hak angket menjadi terpecah dan 
beralih mendukung hak interpelasi; F-PAN dan F-PDS sebagian ang-
gotanya menyetujui angket dan sebagiannya interpelasi. Sementara 
F-PKB dan F-PPP yang semula bersuara bulat mendukung hak ang-
ket berubah sikap mendukung interpelasi. Sedangkan F-P Golkar, F-P 
Demokrat, F-BPD, dan F-PBR tetap solid dan bahkan mendapat tam-
bahan jumlah suara.

Usul interpelasi dan angket terhadap rencana Pemerintah 
mengimpor beras tinggal kenangan. Niat untuk memperbaiki nasib 
petani dengan mempertanyakan kebĳ akan Pemerintah yang melang-
gar hak-hak petani ini tak terwujud. Besar dugaan perubahan sikap F-
PKB, F-PPP, dan F-PAN, ditengarai karena adanya pertemuan Presiden 
SBY dengan para menteri yang berasal dari partai-partai tersebut.137

Dari uraian di atas tampak DPR belum menjadikan HAM se-
bagai kerangka untuk melakukan tindakan-tindakan politiknya. Pe-
nolakan sebagian besar fraksi terhadap pengajuan hak angket impor 
beras jelas menunjukkan itu semua. Kompromi-kompromi politik 
berdasarkan kepentingan sesaat lebih kentara ketimbang pertimbangan-

136  Waspada, 25 Januari 2006, “Hak Angket Beras Kandas, DPR Dinilai Jadi Stempel Pemerintah”.
137  Koran Tempo, 23 Januari 2006, “Partai Pemerintah Persilakan Menterinya Ditarik”.
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pertimbangan normatif. Akibatnya, hingga sejauh ini kita belum meli-
hat keseriusan DPR untuk memperbaiki nasib petani terlebih upayanya 
memajukan HAM secara umum. 

Kebĳ akan pemerintah untuk mendatangkan beras dari luar, 
sebagaimana dilihat sebagian kalangan, merupakan pengkhianatan 
negara terhadap bangsanya sendiri. Alih-alih berupaya melindungi 
hak-hak kaum rentan dengan cara memproteksi ekonomi dalam 
negeri, negara malah menggadaikan nasib mereka. Dari sudut pan-
dang HAM tindakan negara tersebut inkonsisten dengan sejumlah 
kesepakatan yang sudah diratifi kasi terutama yang tertuang dalam 
Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Melalui kebĳ akan impor 
beras, tanggung jawab negara untuk melindungi, menegakkan, dan 
memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan standar hidup yang 
tinggi, dan pengakuan atas hak pekerjaan, sebagaimana yang termuat 
dalam kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 11 , 12 ayat 
(1), dan 6 ), tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, penolakan DPR 
terhadap uapaya penyelidikan pelanggaran tersebut semakin mem-
perteguh stereotip bahwa DPR kita belum ramah terhadap hak asasi 
manusia.

4. Hak Angket atas Penunjukan ExxonMobil sebagai Pimpinan 
Operator Blok Cepu

Pada Juni 2005, Pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian 
Aburizal Bakrie menandatangani kesepakatan pengelolaan bersama 
Blok Cepu dengan Exxon. Dalam perundingan ini, Pemerintah mem-
bentuk tim negosiator khusus di bawah tanggung jawab menteri per-
ekonomian. Tim negosiator dipimpin oleh Rizal Mallarangeng dengan 
anggota M. Ikhsan dan Lin Che Wei (direktur Danareksa).138

138 Komposisi ini menunjukkan bahwa tim perunding negosiasi Blok Cepu dari Pemerintah diisi 
oleh kelompok pendukung neoliberalisme. Rizal Mallarangeng adalah direktur eksekutif 
Freedom Institute, lembaga think-tank yang mempropagandakan neoliberalisme, sedang M. 
Ikhsan saat itu menjabat Ketua LPEM FE Universitas Indonesia. Lembaga ini dalam sejarahnya 
ikut ambil bagian dalam perumusan kebijakan ekonomi Pemerintah. Keduanya adalah bagian 
dari kelompok pendukung Pemerintah untuk menaikkan harga BBM lewat iklan satu halaman 
penuh di harian Kompas pada akhir Februari 2005.
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Menurut klaim tim negosiator Pemerintah, kesepakatan ini 
bakal menguntungkan Pertamina dan Pemerintah pusat karena bakal 
menerima pembagian hasil sebesar 80 persen, sedang Exxon hanya 
menerima 20 persen. Bahkan dalam kondisi tertentu, total pembagian 
hasil yang didapat Pemerintah bisa mencapai 93,25 persen.139 

Meski demikian, legislator di DPR terutama para pengusul 
hak angket mencium setidaknya ada enam kejanggalan dalam proses 
kerjasama ini yang perlu diselidiki.140 Pertama, proses jatuhnya Blok 
Cepu ke tangan PT Humpuss milik Tomy Soeharto. PT Humpuss 
adalah pemegang hak pengelola blok ini sebelum Exxon masuk. Ke-
janggalan kedua, akuisisi Humpuss oleh Exxon, yang serta-merta 
mengubah skema pengelolaan Blok Cepu dari model technical assis-
tance contract menjadi production and operation sharing.

Kejanggalan ketiga adalah persetujuan cost recovery Blok Cepu 
yang ditanggung Pemerintah. Keempat, pembentukan tim perunding 
Blok Cepu yang merugikan Pertamina. Kelima, pergantian direksi 
Pertamina untuk memuluskan hak pengelolaan Cepu oleh Exxon.141 
Dan keenam, keputusan Pemerintah untuk menunjuk Exxon sebagai 
pengendali operasi pengeboran Cepu.

Dengan sejumlah dasar keberatan ini, 76 anggota DPR yang 
berasal dari beberapa fraksi mengajukan hak angket. Motornya an-
tara lain Aria Bima dari F-PDI Perjuangan. Awalnya, selain F-PDI Per-
juangan, hak angket ini didukung oleh anggota DPR dari fraksi-fraksi 
menengah seperti F-PKS, F-KB, dan F-PAN. Namun dukungan be-
berapa anggota dari fraksi menengah tersebut berubah. Perubahan ini 
diduga kuat karena adanya intervensi yang cukup kuat dari pimpi-
nan fraksi dan partai yang bersangkutan.142

139 Rizal Mallarangeng, Blok Cepu; Mission Accomplished, Tempo.
140 Koran Tempo, 20 Maret 2006, “Penanda Tangan Hak Angket Cepu 76 Orang”.
141 Pergantian direksi Pertamina ini terkait erat dengan penolakan Pertamina atas kesepakatan 

Pemerintah dengan Exxon. Dalam banyak pemberitaan, sebenarnya Pertamina menyatakan 
kesanggupannya mengelola Blok Cepu karena perusahaan negara ini memiliki kapasitas 
untuk itu. Namun pernyataan ini tampaknya kalah telak oleh argumen yang diusung kelompok 
tim negosiator dengan dalih nasionalisme sempit. Lihat kolom Rizal Mallarangeng, ibid.

142 Koran Tempo, 28 Maret 2006, “PKS Cabut Dukungan Hak Angket Cepu”.
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Dalam pandangan umumnya, F-PKS sebagai fraksi yang          
secara terang-terangan menarik dukungan pengajuan hak angket 
Blok Cepu ini, mengatakan menerima kontrak kerjasama pengelolaan 
Blok Cepu ini dan tidak memiliki alasan hukum untuk mendukung 
penggunaan hak angket.

Dalam rapat paripurna ternyata tidak cuma F-PKS yang meno-
lak pengajuan hak angket ini. fraksi-fraksi menengah seperti F-BPD, 
F-PDS, F-PBR juga menyatakan hal sama. F-PDS mengatakan secara 
terang-terangan bahwa penunjukkan ExxonMobil sudah tepat. Fraksi 
ini, tanpa tendensi politis, menganggap kasus ini hanya sebuah pe-
rubahan kerjasama pengelolaan dari TAC menjadi kontrak kerjasama 
dalam bentuk lain. Sementara F-BPD mengatakan operatorship Blok 
Cepu tak ada kaitannya dengan nasionalisme tapi semata-mata ter-
kait dengan biaya yang semuanya akan dibayar negara melalui me-
kanisme cost recovery. Di pihak yang sama, F-PBR mengemukakan 
kerjasama ini bukan melanggar hukum dan perundang-undangan 
apa pun. 

Sedang fraksi pendukung Pemerintah, yakni F-PD dan F-PG, 
sudah dapat dapat ditebak bakal menolak pengajuan hak angket. Da-
lih yang dilontarkan kelompok ini adalah bahwa Indonesia saat ini 
telah menjadi negara net-importer sehingga ada kepentingan mende-
sak untuk menggenjot produksi minyak dalam negeri. Dengan reto-
rika politiknya, fraksi ini mengaku tidak mempedulikan siapa yang 
mengelola blok ini namun yang terpenting bermanfaat bagi rakyat. 
Di samping itu, fraksi-fraksi ini menganggap tidak ada pelanggaran 
hukum dalam kasus ini.

F-PKB dan F-PPP menyetujui substansi hak angket namun 
secara eksplisit memilih penyelesaiannya lewat alat kelengkapan 
dewan. 

Tampaknya seperti pengajuan hak angket sebelumnya hanya 
F-PDI Perjuangan yang menyetujui. F-PDI Perjuangan menganggap 
penunjukan Exxonmobil sebagai pimpinan operator tidaklah urusan 
business to business semata mengingat ini adalah persoalan kedaulatan 
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energi dan lamanya kontrak kerjasama menjadi bukti besarnya do-
main politik. Selain itu, menurut fraksi ini, penunjukkan Exxonmobil 
merobek perasaan nasionalisme dan tidak sesuai dengan spirit founding 
fathers. Rapat paripurna 30 Mei 2006 menolak pengajuan Hak Angket 
DPR.

Penolakan hak angket terhadap pengelolaan blok Cepu me-
nambah kuat kesan bahwa DPR kita belum sepenuhnya memperhati-
kan masalah hak asasi manusia. Pengelolaan Blok Cepu oleh tangan 
asing, sebagaimana alasan yang diajukan para pengusul hak angket, 
bukan semata masalah bisnis melainkan juga masalah kedaulatan 
energi. Bahkan, jika pengelolaan sumber minyak dan gas di wilayah 
Cepu itu ditempatkan pada soal bisnis semata, kita masih belum di-
yakinkan keuntungan apa yang diperoleh dari kesepakatan tersebut. 
Secara sederhana pengelolaan oleh pihak sendiri jelas akan lebih 
menguntungkan dibanding dikelola pihak asing. Selain itu, beberapa 
masalah kiranya perlu diajukan terkait dengan masalah pengelolaan 
tersebut. Kita bisa bertanya, misalnya, tentang hak penjualan, dis-
tribusi, dan penggunaan produk dari Cepu tersebut. Mestinya, se-
bagaimana diamanatkan UUD Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4), penge-
lolaan Blok Cepu, dan blok mana pun, harus dikuasai negara sebab 
jika diliberalisasi, akan banyak masalah yang timbul seperti masalah 
kesejahteraan umum, kemakmuran rakyat, keadilan sosial, pasti akan 
terhambat. Dengan demikian, masalah pengelolaan Blok Cepu terkait 
erat dengan masalah perlindungan HAM terutama yang berhubungan 
dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.   

5. Hak Angket dan Hak Interpelasi atas Kebĳ akan Pemerintah 
Menaikkan Harga BBM Akhir Mei 2008

Untuk ketiga kali dalam empat tahun pemerintahannya, Presiden SBY 
memutuskan menaikkan harga BBM. Kali ini naik rata-rata 28.7 pers-
en. Argumen yang dikemukakan Pemerintah adalah kebĳ akan ini di-
tempuh dengan sangat terpaksa akibat melambungnya harga minyak 
di pasar internasional. Indonesia yang menjadi negara net-importer 
akan mengalami kesulitan mengingat besarnya subsidi minyak yang 
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akan dibayarkan. Sehingga, kata Pemerintah, keputusan menaikkan 
harga BBM ditempuh guna menyelamatkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Sebuah argumen yang sama persis ke-
tika Pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM di awal 2005.

Di DPR, usul pengajuan hak angket atas kebĳ akan Pemerintah 
ini, bergulir sangat cepat. Dalam waktu singkat, hak angket telah di-
tandatangani 117 anggota DPR. Kali ini tampaknya kekuatan pengusul 
hak angket sangat signifi kan mengingat delapan perwakilan fraksi 
ikut menandatangani, termasuk satu orang dari F-PG, fraksi pen-
dukung Pemerintah.143 Hanya F-PD dan F-PPP yang tidak ikut serta 
dalam penandatanganan usulan.

Penggalang hak angket menyatakan bahwa pengajuan kali ini 
tidak ingin seperti pada pengajuan sebelum-sebelumnya yang bera-
khir kekalahan. Di tengah beredarnya isu suap untuk menghalangi 
persetujuan Hak Angket DPR,144 kelompok pengusul merasa yakin 
bahwa pengajuan kali ini akan menjadi monumental karena yakin 
bakal disetujui. Yang menjadi dasar pengajuan hak angket ini selain 
Pemerintah telah menaikkan tiga kali harga BBM sejak 2005 dengan 
argumentasi yang sama, pengusul juga mengatakan bahwa kenaik-
kan BBM berimplikasi naiknya harga-harga bahan kebutuhan pangan. 
Kehidupan rakyat menjadi sangat sulit dan tekanan ekonomi makin 
membesar. 

Alasan lainnya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) yang mengindikasikan ada penerimaan dari sektor minyak 
dan gas yang tidak masuk ke dalam APBN. Ada nuansa yang cukup 
kuat mengenai tidak transparannya Pemerintah dan Pertamina dalam 
mengelola pendapatan dari sektor ini. 

Kekuatan pendukung hak angket kali ini tampak solid. Di 
tengah perjalanan pengajuan hak angket, kubu-kubu pendukung 
Pemerintah menggulirkan gagasan alternatif dengan menawarkan 

143 Anggota FPG yang mendukung hak angket kali ini adalah Yuddy Chrisnandi. Chrisnandi 
mengatakan apa yang dilakukannya hanya untuk menyuarakan hati nurani, aspirasi rakyat 
dan kebenaran obyektif. Lihat Kompas, 1 Juli 2008, “Yuddy Chrisnandi Kena Sanksi”.

144 Lihat, situs www.dpr.go.id,“DPR Serius Ajukan Hak Angket BBM”.
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pengajuan hak interpelasi. Namun dalam Rapat Paripurna 24 Juni 
2008 yang dihadiri 360 anggota, DPR akhirnya untuk pertama kali 
menyetujui pengajuan hak angket. Kubu pengusul yang berasal dari 
delapan fraksi berhasil menang telak. Dalam voting dengan pilihan 
setuju, tidak setuju, dan abstain terhadap hak angket dan interpelasi 
DPR, hanya FPG dan FPD, yang memilih pengajuan interpelasi. 

Hasil lengkap voting menunjukkan, fraksi yang mendukung 
hak angket yaitu, PDIP 75 orang, PPP 36 orang, F-PAN 36 orang, 
F-PKB 27, FPKS 34 orang, F-BPD 7 orang, F-PBR 10 orang, dan PDS 7 
orang. Sementara 42 orang F-PD dan 85 orang F-PG setuju interpelasi. 
Yang perlu dicatat bahwa satu orang dari F-PG yang secara konsisten 
memilih angket. 

Sebagai konsekuensi persetujuan Hak Angket DPR atas kebĳ akan 
Pemerintah menaikkan BBM, maka dibentuklah panitia khusus atau pa-
nitia angket yang saat ini diketuai oleh Zulkifl i Hasan dari FPAN.

IV.4. Usulan Hak Interpelasi DPR

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada 
Pemerintah mengenai persoalan yang penting dan strategis serta 
berdampak luas.145 Rumusan yang dikutip dari undang-undang ini 
seringkali tidak selaras dengan praktek di lapangan. Tidak seseder-
hana seperti pengertian sehari-hari. Proses interpelasi, mulai dari di-
ajukan sampai kemudian diputuskan, adalah proses kontestasi politik. 
Ada banyak kepentingan yang bermain dan norma yang biasa berlaku 
adalah soal untung-rugi secara politik.  Dukungan atau penolakan terha-
dap interpelasi tertentu bukan berdasar pada soal yang diinterpelasikan 
(berdampak luas atau tidak) melainkan pada implikasi politik dari 
dukungan atau penolakan tersebut (apa yang akan diperoleh dan apa 
yang hilang). Ini terlihat misalnya dalam interpelasi dan hak angket ter-
hadap kebĳ akan pemerinah mengimpor beras pada akhir Januari 2006 

145 Dalam rumusan Penjelasan UU No 22 tahun  2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD 
pasal 27 huruf (a) ditulis demikian: interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan 
kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis  serta 
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.   
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lalu. Pada kasus ini fraksi-fraksi yang mendukung hak interpelasi tidak 
lebih sebagai cara halus menolak hak angket yang sebelumnya didu-
kungan oleh mayoritas anggota Dewan. Diduga fraksi yang mendu-
kung interpelasi, yang berarti setuju dengan impor beras, mendapat 
insentif dari pengimpor dan dari Pemerintah mengingat sebelumnya 
lobi-lobi Pemerintah terhadap anggota Dewan itu sangat kencang.146     

Hasilnya dari 11 hak interpelasi yang diajukan anggota De-
wan hanya empat yang dianggap bersentuhan dengan HAM yakni 
(1) Interpelasi terkait masalah usung lapar dan polio, (2) impor beras, 
(3) penyelesaian lumpur Lapindo, dan (4) kenaikan harga bahan po-
kok.147 Keempatnya akan diuraikan pada bagian di bawah ini:

1. Interpelasi atas masalah Busung Lapar dan Polio

Kasus busung lapar dan wabah polio mencuat ke permukaan seki-
tar pertengahan tahun 2006. Sejumlah media serentak mengabarkan 
peristiwa naas ini. Inti dari kabar tersebut adalah bahwa negara belum 
memenuhi tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak warganya 
yakni hak mendapat kehidupan yang layak dan hak mendapatkan 
jaminan kesehatan. Semula kejadian luar biasa itu diduga hanya me-
landa daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), tapi kemudian diketahui 
kasus busung lapar ternyata sudah merebak di beberapa daerah lain 
yakni NTB, Sumatera Utara, termasuk Riau. 

Dalam perhitungan Dinas Kesehatan NTT  per 10 Juni 2005, 
terdapat  sekitar 247 balita yang menderita busung lapar dan tiga 
anak meninggal karenanya.148 Sementara di NTB Tercatat 665 anak 
di bawah usia lima tahun (balita) menjadi korban busung lapar. Dari 
jumlah itu, 13 di antaranya meninggal dunia.149 Di Sumatera Selatan 
lebih kurang 119.600 anak di bawah usia lima tahun balita juga 

146 Lobi yang diduga paling berhasil mematahkan hak angket  adalah lobi yang diinisiasi oleh 
Wapres Yusuf Kalla di hotel Dharmawangsa. Lihat Syamsuddin Haris, Antiklimaks Hak Angket 
DPR, dalam http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/antiklimaks-hak-angket-dpr/
lang-pref/id/. 

147 Kesebelas interpelasi itu selengkapnya bisa dilihat dalam lampiran.
148 http://www.detiknews.com/read/2005/06/12/174012/379777/10/swasta-laporkan -14-dinkes-

cuma-3.
149 http://www2.kompas.com/utama/news/0506/07/085654.html.
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terancam busung lapar,150 dan di Riau sekitar 2,1 persen balitanya juga 
mengalami gizi buruk.151

Sementara itu, pada waktu yang sama balita di beberapa daerah 
juga dicurigai menderita polio. Di Sukabumi terdapat 15 bocah yang 
positif terserang penyakit menular ini. Dalam waktu yang singkat 
diketahui pula bahwa polio tidak hanya diidap anak-anak di Sukabumi 
saja melainkan juga di daerah lain, bahkan Tangerang dan Bekasi. 
Ini sangat ironis sebab pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia me-
nyatakan bebas dari polio.

Dari DPR, usul interpelasi terkait masalah busung lapar dan 
polio diinisiasi dan dikonsolidasi oleh salah satu anggota dari Fraksi 
Partai Kebangkitan Bangsa, Nursyahbani Katjasungkana, yang ketika 
diajukan mendapat dukungan oleh 26 anggota. Beberapa pertanyaan 
yang diajukan pengusul interpelasi adalah soal strategi Pemerintah 
dalam mengatasi busung lapar dan polio, soal kesejahteraan masyara-
kat yang menjadi pangkal dari dua penyakit tersebut. Selain itu, para 
pengusul interpelasi juga meminta penjelasan tentang situasi kese-
jahteraan masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan kewajiban negara 
dalam memenuhi hak asasi warga negara, seperti diamanatkan Konsti-
tusi khususnya Pasal 28B ayat (2), 28C, dan Pasal 28H ayat (2).152

Dalam proses kemudian interpelasi busung lapar dan polio 
disetujui DPR.  Dalam Rapat Paripurna tanggal 13 September 2005 
mayoritas anggota Dewan yang berasal dari berbagai fraksi menyetu-
jui usulan ini. Sementara satu-dua orang yang tidak setuju berasal dari 
Fraksi Partai Demokrat. Mereka berargumen bahwa sebelum ke tingkat 
interpelasi masalah tersebut dapat diselesaikan di komisi teknis. 

Inisiatif untuk mendesak Pemerintah memperbaiki pelayanan 
kesehatan sebagaimana terlihat dari interpelasi di atas tampaknya 
mencerminkan kepekaan anggota dewan yang tinggi terhadap 

150 http://www.detiknews.com/read/2005/06/09/163516/378301/10/119600-balita-di-sumsel-
terancam-busung-lapar.

151 http://www.detiknews.com/read/2005/06/08/054109/376777/10/sebanyak-21-persen-balita-di-
riau-bergizi-buruk.

152 http://www.republika.co.id/.
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masalah-masalah yang bersinggungan dengan hak-hak warga nega-
ra. Sebagaimana tertuang dalam kovenan hak ekonomi, sosial, dan 
budaya negara bertanggungjawab untuk menjamin kehidupan yang 
layak dan kesehatan fi sik dan mental warganya (Pasal 11 dan 12).  

Namun demikian, kepekaan yang tinggi itu pada perjalanan 
selanjutnya terlihat cacat. Hal ini terlihat pada sikap pada sidang pari-
purna yang berisi penyampaian keterangan Presiden. Sebagaimana 
banyak diberitakan, sidang saat itu lebih menyerupai dagelan. Hal 
ini terlihat pada sikap kebanyakan anggota Dewan menganggap cu-
kup penjelasan Presiden sambil membubarkan diri. Dan dagelan itu 
semakin lengkap setelah diketahui bahwa mike yang akan digunakan 
untuk interupsi beberapa anggota Dewan yang keberatan dengan 
penjelasan Presiden tidak berfungsi. Kabar demikian disampaikan 
Aria Bima, salah seorang  yang tidak puas dengan keterangan Presiden 
sebab menurutnya banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan.153 
Bahkan menurut salah seorang pengamat jawaban Pemerintah asal-
asalan dan tidak bertanggungjawab. Di antara jawaban Pemerintah 
yang tidak bertanggungjawab adalah bahwa masalah gizi buruk di-
katakan warisan masa lalu dan polio sebagai konsekuensi pergaulan 
antar komunitas bangsa.154

2. Hak Interpelasi Impor Beras (1 Oktober 2006)

Awal September 2006, kondisi perberasan nasional kembali menjadi 
sorotan setelah Pemerintah memutuskan untuk kembali mengimpor 
beras sebanyak 210.000 ton. Keputusan yang tidak populer ini diambil 
Pemerintah dengan alasan untuk menjamin cadangan beras yang 
sudah menyusut. Menteri Koordinator Perekonomian menjelaskan 
bahwa persediaan beras nasional yang ada di Bulog tidak mencukupi 
sebab sebelumnya sudah didistribusikan ke berbagai daerah yang ter-
kena bencana.155

153 http://www.detikinet.com/read/2006/03/07/144302/554048/10/dagelan-30-menit-paripurna-
interpelasi-busung-lapar-dpr.

154 Rachmad Puageno, “Quo Vadis Interpelasi Gizi Buruk dan Polio”, Suara Pembaruan, 14 Maret 2006.
155 http://www2.kompas.com/ver1/Ekonomi/0609/15/113429.html. 
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Alasan senada juga dikemukakan Dirjen Pertanian Tanaman 
Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Ali Muso. Sebelumnya dia 
mengakui bahwa produksi beras nasional sudah cukup untuk me-
menuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan menurutnya mengalami 
kelebihan produksi sebesar 110.000 ton.  Namun, dia melanjutkan, 
bahwa beras nasional surplus itu adalah beras yang berputar di ma-
syarakat, bukan di Pemerintah. Ia menjelaskan bahwa cadangan beras  
nasional itu terbagi dua: beras yang ada di Pemerintah dan beras yang 
ada di masyarakat. Beras impor itu digunakan untuk menambah stok 
beras di Bulog yang pada akhir tahun tinggal 532.000 ton.

Selain alasan di atas, pihak Pemerintah juga memiliki alasan 
lain. Sebagaimana dituturkan Deputi Menteri Koordinator Perekono-
mian bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Bayu Krisnamurti, 
beras impor sejumlah 210.000 ton itu diperuntukkan untuk wilayah 
Indonesia bagian barat seperti Aceh, Jambi, Sumatera Utara dan be-
berapa daerah lain yang memiliki cadangan beras tidak mencukupi.156 
Jika benar demikian maka sudah sepatutnya kebĳ akan Pemerintah 
untuk mengimpor beras itu bisa diterima semua pihak.

Tapi tidak. Banyak kalangan menganggap sehimpun ala-
san yang dikemukakan pihak Pemerintah hanya mengulang-
ulang pendapat lama dan tidak didasarkan pada data yang 
valid. Sebagaimana diketahui, sebelum keputusan impor beras 
terakhir dikeluarkan, pemerintahan SBY-JK sudah tiga kali melaku-
kannya yakni awal September dan November 2005 serta Januari 2006. 
Dan setiap kali melakukan impor, Pemerintah hampir selalu menge-
mukakan alasan serupa, yaitu demi mengamankan persediaan beras 
nasional.157 Karena itu, tidak heran jika kemudian setiap Pemerintah 
mengeluarkan kebĳ akan perberasan selalu menimbulkan sejumlah 
kontroversi.     

Dengan kondisi seperti ini, 27 anggota DPR F-PDI Perjuan-
gan menandatangani usulan hak interpelasi. Ketika usulan ini mu-

156 http://www2.kompas.com/ver1/Nasional/0609/13/131653.html. 
157 Bustanul Arifi n, “Episode Ketiga Kontroversi Impor Beras”, Tempo, No. 47/XXXIV/16-22 

Januari, 2006. 
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lai dilontarkan banyak anggota dewan yang berasal dari fraksi di 
luar F-PDIP yang mendukung. Namun dalam sesi pemungutan 
suara hanya PDIP yang bersuara bulat. Sisanya, di luar F-PG, F-PD, 
dan F-PKS, terpecah. Pecahan suara itu ada yang jatuh ke pilihan me-
nolak dan sebagiannya lagi memilih setuju. Kenyataan ini selalu ter-
jadi dalam tiap pengajuan interpelasi. Tapi ada satu yang ganjil, tapi 
sangat mudah dipahami dalam dinamika politik, yakni perubahan si-
kap F-PKS yang total menolak interpelasi.158 Peristiwa ini tentu sangat 
kontras jika dibandingkan dengan sikap sebelumnya kasus serupa se-
belumnya di mana mereka berada satu garis dengan F-PDIP.

Sementara itu, sikap F-PDIP, seperti sikapnya pada beberapa 
kasus lain, relatif agak konsisten dalam memperjuangkan masyara-
kat lemah. F-PDIP berpandangan kebĳ akan Pemerintah mengimpor 
beras telah mengkhianati amanat rakyat, khususnya petani. Mengu-
tip pernyataan Menteri Pertanian, pimpinan fraksi partai oposisi ini 
berpendapat bahwa produksi beras nasional mengalami surplus pada 
akhir tahun. Sehingga, menurutnya, Pemerintah tidak perlu mengim-
por beras. Impor beras akan berimplikasi pada jatuhnya harga beras 
di pasaran. Dengan kondisi demikian, lanjut Tjahjo Kumolo, maka 
petani yang pada bulan September-Oktober masih memiliki cadangan 
beras dan pada awal tahun 2007 kembali panen, kembali akan dirugikan.159 

Selain itu, F-PDIP juga menyoal masalah data perberasan 
nasional yang simpang siur. Bagi F-PDIP ketidakberesan kebĳ akan 
Pemerintah soal perberasan juga tidak bisa dilepaskan dari data yang 
dimiliki Pemerintah.

Keluhan akan tak pastinya data perberasan yang dimiliki 
Pemerintah tidak hanya datang dari F-PDIP. Sebagaimana sudah 
disebutkan, alasan Pemerintah untuk mengimpor beras tidak 

158 Terkait perubahan sikap PKS Tifatul Sembiring, Presiden PKS, beralasan penolakan Fraksinya 
didasarkan pada adanya fakta persediaan beras nasional yang tidak mencukupi. Sedangkan 
siakp anti  impor beras yang dtujukan Fraksi ini pada beberapa bulan sebelumnya dikarenakan 
banyak petani yang sedang panen. lihat http://www.detiknews.com/read/2006/08/28/042446/ 
670148/10/pks-bisa-pahamikebijakan-impor-beras.   

159 Pernyataan sikap F-PDIP bisa di baca situs resmi partai ini: www. fpdiperjuangan. or.id. Khusus 
masalah impor di http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com_content&task 
=view&id=187&Itemid=0.
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banyak berbeda dengan yang dikemukakan sebelumnya yakni 
demi mengamankan stok beras nasional. Namun sayangnya ala-
san demikian kiranya tidak bisa lagi digunakan untuk kebijakan 
yang diambil kali ini. Demikian juga dengan alasan seperti me-
menuhi persediaan beras beberapa daerah yang kurang. Alasan 
ini pun, menurut Ferry Juliantono, Ketua Dewan Tani Indonesia 
(DTI) terbukti tidak valid. Laporan Rakor yang diadakan organi-
sasinya di Bandung menunjukkan hampir semua provinsi me-
miliki persediaan beras yang cukup. Dalam Rakor itu diketahui 
hanya tiga provinsi yang persediaan berasnya kurang yaitu Riau, 
Aceh, dan Kalimantan Timur.160

Namun demikian, alasan yang kuat dari sejumlah fraksi yang 
mengusulkan interpelasi dan retorisnya alasan Pemerintah, tidak cukup 
untuk membuat usulan itu diterima. Pada Rapat Paripurna 17 Oktober 
2006 pengusul interpelasi dari F-PDIP tidak banyak mendapatkan du-
kungan yakni hanya mendapat 114 suara dari 347 anggota DPR yang 
hadir. Sebaliknya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar yang 
sejak awal tidak sepakat interpelasi mendapat dukungan yang lebih 
banyak dengan mengantongi suara sebanyak 224. Berikut adalah 
rincian jumlah anggota fraksi dan suara yang mereka salurkan dalam 
interpelasi tersebut: 161   

Dari Fraksi Partai Golkar, dari 93 yang hadir, semua me-
nyatakan menolak interpelasi. Fraksi PDIP dari 79 yang hadir, semua 
mengatakan setuju. Fraksi PPP dari 24 orang yang hadir, 17 orang 
setuju, 7 orang abstain. Fraksi Partai Demokrat dari 52 orang yang 
hadir semuanya menolak interpelasi. Fraksi Partai Amanat Nasional 
dari 22 orang yang hadir, 2 orang setuju, 20 menolak. Fraksi PKB dari 
24 orang yang hadir, 12 orang setuju, 10 menolak, 2 orang abstain.

Fraksi PKS dari 31 orang yang hadir semuanya menolak 
interpelasi. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi 12 orang yang 

160 http://www.detiknews.com/read/2006/09/07/042446/670148/10/data-stok-beras-simpang-siur-
impor-beras-harus-ditunda.

161 http://www.detiknews.com/read/2006/10/17/154725/697123/10/interpelasi-impor-beras-
kandas.
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hadir menolak, Fraksi Bintang Reformasi 10 orang yang hadir me-
nolak, Fraksi Partai Damai Sejahtera dari 9 orang yang hadir, 4 orang 
setuju, dan 5 orang menolak.

Dari rincian jumlah suara di atas kita dapat gambaran umum 
seperti berikut: Fraksi yang total setuju interpelasi hanya F-PDIP 
dan fraksi yang menolak penuh adalah F-PG, F-PD, F-PKS, dan 
F-BPD. Sementara itu, sisa suara fraksi lainnya terpecah. Dari sini satu 
kesimpulan kiranya dapat di tarik yakni upaya DPR untuk menga-
wasi pemenuhan hak pangan rakyat masih berada pada titik minim. 
Gagalnya interpelasi impor beras, yang berarti gagalnya usaha un-
tuk menanyakan kebĳ akan Pemerintah yang berdampak luas dan 
strategis, mengindikasikan lemahnya dukungan DPR terhadap pe-
menuhan hak-hak dasar masyarakat. 

Sebagaimana terjadi pada pengajuan hak angket dan interpelasi 
impor beras sebelumnya, usul interpelasi kali ini pun ditolak seba-
gian besar fraksi. Kebĳ akan mengimpor beras, sebagaimana sudah 
disinggung sebelumnya, adalah kebĳ akan yang melanggar hak asasi 
manusia terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tanggung jawab 
negara untuk mengupayakan kehidupan sejahtera bagi warganya, 
seperti tertuang dalam kovenan Pasal 11 dan 12, tidak dipenuhi. Pe-
nolakan mencari musabab kebĳ akan tersebut adalah pertanda bahwa 
DPR belum ramah terhadap hak asasi manusia.        

3. Hak Interpelasi Lumpur Lapindo

Pengajuan Hak Interpelasi DPR terhadap upaya Pemerintah menangani 
masalah lumpur Lapindo ditandatangani oleh 139 Anggota yang ber-
asal dari semua fraksi di DPR kecuali Fraksi Partai Demokrat (F-PD). 
Sikap demikian memperlihatkan upaya DPR yang serius terhadap ka-
sus tragedi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo ini. Bencana Lumpur 
Lapindo bermula dari sebuah pengeboran yang ceroboh.162 Di area 
sekitar sumur yang sedang digali oleh ahli pengeboran Lapindo Bran-
tas Inc. tiba-tiba muncrat mengeluarkan lumpur panas yang debitnya 

162 Tempo, No. 01/XXXVII/25 Februari- 2 Maret 2008. 
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luar biasa besar. Dalam sepekan lumpur panas itu menenggelamkan 
10 hektar kawasan dan melenyapkan jalan tol Gempol Surabaya. 

Kini, setelah dua tahun berlalu sejak semburan pertama itu, 
sudah belasan ribu rumah tenggelam dan menjadikan sejumlah desa 
di Sidoarjo seperti desa yang mati. Kerugian yang ditimbulkan akibat 
bencana itu ditaksir mencapai Rp 30 ribu triliun. Tentu saja ini masih 
angka kasar dan jauh dari cukup untuk kembali memulihkan kehidupan 
masyarakat di daerah tersebut. Sebab bagaimana pun yang terendam 
dalam luapan lumpur itu tidak saja kekayaan material tapi juga spiri-
tual: sejarah, relasi sosial yang sudah terjalin bertahun-tahun. 

Banyak kalangan menganggap Pemerintah lamban menangani 
korban. Anggapan demikian tidak terlalu meleset mengingat Pemerin-
tah baru menunjukkan sikap resminya enam bulan kemudian, tepat-
nya pada 8 September 2006 dengan membentuk Tim Penanggulangan 
Semburan Lumpur Sidoarjo (TNPS) yang dikukuhkan melalui Keppres 
No 13 tahun 2006. Penggunaan nama tim Lumpur Sidoarjo ini bisa 
dikatakan sebagai upaya sistematis guna menghilangkan keterkaitan 
sepak terjang PT Lapindo Brantas sebagai penyebab bencana ini. Dan 
terjadi aktornya tak hanya korporasi besar kelompok Bakrie sebagai 
pemilik PT Lapindo, ternyata juga Pemerintah. TNPS bekerja selama 
enam bulan dengan tugas operasional meliputi: 

a. Penutupan semburan lumpur; 
b. Penanganan luapan lumpur; dan 
c. Penanganan masalah sosial.163 

Sebulan setelah masa tugas tim itu berakhir yakni 8 April 
2007 Pemerintah kembali membentuk tim yang diputuskan melalu 
Perpres Nomor 14 tahun 2007. Tim bentukan Pemerintah itu kini 
bernama Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dalam 
Perpres  ini tertulis masalah ganti rugi yang akan dilakukan secara 
bertahap dan soal batas daerah luapan yang kerugiannya harus 
ditanggung Lapindo. Pada peraturan itu ditetapkan juga jumlah 

163 http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id 
=214&Itemid=0.
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pembayaran tahap awal yang harus dibayar pihak Lapindo yaitu 
sebesar 20 persen dan sisanya akan dibayar selambat-lambatnya 
Mei 2008.164

Dalam pandangan para pengusul interpelasi, upaya Pemerintah 
untuk menanggulangi korban luapan lumpur Lapindo masih sangat 
lamban. Sejumlah pertanyaan yang dikirim para pengusul interpelasi, 
di antaranya, adalah soal siapa yang harus bertanggung jawab atas 
luapan lumpur. Selain itu, mereka juga menanyakan soal kepastian 
Pemerintah dalam mengakhiri penderitaan korban dan proses hu-
kum terhadap Lapindo Brantas.165    

Usulan hak interpelasi tentang bencana Lapindo ditanda-
tangani oleh anggota yang berasal dari semua fraksi, kecuali 
Fraksi Partai Demokrat. Dalam perjalanannya, interpelasi yang se-
benarnya bertujuan untuk mencari titik terang dari Pemerintah terkait 
penanganan bencana lumpur Lapindo itu, mengalami banyak ham-
batan. Keputusan untuk menjadikan interpelasi itu sah menjadi inter-
pelasi DPR berikut semua kekuatan konstitusional yang dimilikinya 
harus ditunda berkali-kali.166 Pangkal dari penundaan itu adalah ter-
belahnya sikap fraksi soal perlu tidaknya interpelasi Lapindo. Terbe-
lahnya sikap fraksi sudah terlihat sejak sidang paripurna pertama di-
laksanakan pada 17 juli 2007. Dalam sidang yang diagendakan akan 
berisi penjelasan wakil pengusul sekaligus pengambilan keputusan 
interpelasi itu, sebagian fraksi menuntut langsung memutuskan in-
terpelasi sementara sebagian yang lain menginginkan keputusan itu 
ditunda. F-PDIP dan F-PKB yang sejak awal menyetujui interpelasi 
mendesak agar hak bertanya itu diputuskan hari itu juga. Sementara 
F-PG, F-PD dan F-PBR, yang berposisi sebagai pendukung Pemerintah, 
tegas menolak. Mereka beralasan masalah Lapindo bisa diselesaikan 
melalui mekanisme di komisi terkait.167 

164 Tempo, No. 01/XXXVII/25 Februari- 2 Maret 2008.
165 http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2007/06/19/nrs,20070619-01,id.html.  
166 Dalam keterangan data Penggunaan Hak-Hak Anggota DPR RI periode 2004-2009 , dijelaskan 

bahwa usulan interpelasi Lapindo sudah diberitahukan sejak 19 Juni 2007. Sampai tanggal 19 
Februari 2008 nasib interpelasi itu masih belum diputuskan anggota Dewan.

167 h t t p : / / w w w. d e t i k i n e t . c o m / r e a d / 2 0 0 7 / 0 7 / 1 7 / 1 6 2 2 0 4 / 8 0 5 9 8 9 / 1 0 / p a r i p u r n a -
persetujuaninterpelasi-lapindo-banjir-interupsi. 
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Selanjutnya, pada sidang Paripurna tanggal 21 Agustus 2007, 
untuk sementara pertentangan dua kubu ini berakhir. Dalam sidang 
itu disepakati bahwa interpelasi harus menunggu tugas Tim Pengawas 
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) berakhir. Mulai tahap ini 
sebenarnya usulan interpelasi terpinggirkan. Tim hasil kompromi di 
DPR itu beranggota 28 orang perwakilan semua fraksi yang jumlah-
nya ditentukan secara proporsional. TP2LS diketuai oleh Soetardjo 
Soerjoguritno (F-PDIP) didampingi tiga wakil yaitu, Tjahjo Kumolo 
(F-PDIP), Priyo Budi Santoso (F-PG), dan Tamam Achda (F-PPP). 
Selama tiga bulan tim ini bekerja dan dalam rapat Paripurna yang di-
laksanakan tanggal 19 Februari tahun 2008 hasil pemantauan tim ini 
dibacakan.

Kesimpulan Tim P2LS menyatakan bahwa bencana lumpur 
Lapindo adalah fenomena alam. Kesimpulan ini memang masih 
kontroversial sebab banyak yang berpendapat, berdasarkan sejumlah 
bukti-bukti yang kuat, bencana alam itu disebabkan oleh pengeboran 
ceroboh yang dilakukan oleh anak perusahaan Group Bakrie. 

Dua tafsir yang berbeda itu membawa implikasi yang sangat 
berbeda. Jika semburan lumpur panas itu akibat fenomena alam maka 
yang harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian adalah 
Pemerintah. Sebaliknya, ganti rugi akan dibebankan pada Lapindo 
Brantas jika diketahui bencana itu akibat kecerobohan perusahaan. 
Pilihan Tim P2LS untuk menyimpulkan bencana itu sebagai fenomena 
alam sudah menjadi petunjuk ke mana sebenarnya DPR kita berpihak 
dalam kasus ini.   

Lepas dari tafsir mana yang benar, yang pasti DPR tidak 
serius membela korban rendaman lumpur panas. Dalam sidang 
yang dipimpin oleh Soetardjo Soerjogoeritno itu mestinya juga diba-
cakan sejumlah rekomendasi dari F-PKB yang salah satunya adalah 
agar pembayaran 80 persen sisa ganti rugi dilakukan tepat waktu.168 
Tapi anehnya, dan ini bukti ketidakseriusan DPR, lampiran reko-

168  Tempo, No. 01/XXXVII/25 Februari- 2 Maret 2008.
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mendasi itu tidak ada, baik dalam naskah yang dipegang Soetardjo 
sendiri maupun yang dibagikan pada anggota sidang. Sidang penting 
itu pun kemudian ditutup dengan dua keputusan yang menggan-
tung: meneruskan interpelasi atau memperpanjang kerja Tim P2LS.  

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui pertemuan kon-
sultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi dan Tim P2LS pada 
22 Februari 2008, diputuskan bahwa kesimpulan rapat Paripurna 
adalah memperpanjang tugas Tim P2LS dan Interpelasi; tapi dengan 
catatan interpelasi harus menunggu laporan hasil kerja Tim tersebut.

Hingga saat ini berita derita Lumpur Lapindo belum juga 
berakhir. Sisa pembayaran ganti rugi yang sudah disepakati pihak 
pemerintah dan Lapindo yang mestinya tuntas pada Juli 2008 ternyata 
masih bermasalah. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya warga 
yang mengaku belum menerima sisa ganti rugi tersebut. Kenyata-
an ini semakin memperjelas bahwa, baik pemerintah maupun DPR      
belum sungguh-sungguh meperhatikan masalah hak asai manusia. 
Semburan lumpur Lapindo telah menyebabkan banyak dari hak-hak 
warga terlanggar. Hak akan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan 
sosial warga Porong dan sekitarnya, yang mestinya dipenuhi sesegera 
mungkin oleh negara sebagaimana tercantum dalam kovenan Ekosob, 
terabaikan oleh kepentingan segelintir orang di pemerintah dan DPR 
sendiri.        

4. Hak Interpelasi terhadap Kebĳ akan Antisipatif Pemerintah 
atas Kenaikan Bahan Pokok

Pengajuan hak interpelasi anggota DPR terhadap kebĳ akan antisipatif 
Pemerintah atas kenaikan harga-harga bahan pokok mendapat per-
setujuan secara bulat dari anggota DPR.  Menurut para penggagasnya 
interpelasi ini diajukan untuk meminta keterangan Presiden terkait 
dengan melambungnya harga bahan pokok nasional sejak April 2008 
yang berakibat pada penyengsaaraan rakyat kelas ekonomi lemah.

Kenaikan harga bahan pokok sudah terlihat sejak April 2008. 
Kenaikan harga-harga ini dipicu oleh kenaikan harga barang-barang 
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di tingkat internasional dan isu kenaikan harga bahan bakar minyak 
yang akan ditetapkan Pemerintah bulan berikutnya. Menurut Direk-
tur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan, Gunaryo, 
pengaruh global terhadap kenaikan harga bahan pokok dalam negeri 
tidak bisa dihindari. Dia juga menjelaskan bahwa Pemerintah tidak 
dapat berbuat banyak dalam mengintervensi gejala ini dikarenakan 
perangkat dan dana yang tidak mencukupi.169  

Di tingkat masyarakat ekonomi lemah kenaikan harga ber-
bagai kebutuhan pokok ini jelas berpengaruh sangat signifi kan. 
Dengan naiknya sejumlah barang kebutuhan sehari-hari kehidupan 
masyarakat yang sebelumnya sudah terhimpit kemiskinan semakin 
terdesak. Selain itu, kenaikan harga juga telah menimbulkan penam-
bahan jumlah orang miskin di Indonesia. 

Sementara itu, pihak Pemerintah mengaku bahwa berbagai 
strategi untuk mengantisipasi kenaikan harga barang sudah dibuat. 
Beberapa kebĳ akan itu, sebagaimana dituturkan Menteri Perdagangan 
Mari Elka Pangestu, di antaranya adalah bantuan tunai langsung atau 
biasa disingkat dengan  BLT, menambah program pembagian beras 
untuk kelompok masyarakat miskin yang semula 10 kg menjadi 15 kg 
selama sepuluh bulan, dan subsidi harga minyak goreng sebesar Rp 
2500/kg setiap dua bulan.170

Banyak kalangan menilai strategi dan kebĳ akan yang dibuat 
Pemerintah tidak menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. 
Menurut pengamat ekonomi Indef kebĳ akan bantuan tunai lang-
sung hanya dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan 
dalam jangka pendek. Dia juga menganjurkan agar Pemerintah mem-
buat kebĳ akan yang memiliki implikasi jangka panjang seperti penye-
diaan lapangan kerja bagi para penganggur yang jumlahnya dipas-
tikan akan meningkat menyusul kenaikan BBM bulan berikutnya.171  

Pada saat bersamaan banyak anggota DPR merasa tidak puas 

169 http://tempointeraktif.com/  Senin, 14 April 2008 pukul 15:38 WIB.
170 http://tempointeraktif.com/  Minggu, 11 Mei 2008 pukul 19:13 WIB.
171 Ibid.
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dengan upaya Pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan 
pokok. Menindaklanjuti ketidakpuasan itu sejumlah anggota DPR 
mengusulkan untuk mengajukan hak interpelasi dengan maksud 
meminta keterangan Pemerintah terkait kenaikan harga sejumlah 
barang di pasaran. Menurut salah satu pengusul dari F-PAN, Drajad 
Wibowo, kenaikan harga bahan pokok tidak saja terkait dengan kon-
disi harga di tingkat global tapi juga berhubungan langsung dengan 
politik ketahanan pangan Pemerintah yang sangat lemah.172 

Dalam penjelasan yang disampaikan Ario Wĳ anarko pada 
Paripurna 1 Mei 2008, maksud dan tujuan interpelasi itu memuat tu-
juh poin yang beberapa di antaranya menyoal perencanaan anggaran 
yang lemah, laju infl asi yang terus meningkat, pencabutan subsidi, 
dan lain-lain terkait kebĳ akan Pemerintah yang dinilai para pengusul 
tidak tepat. 

Pengajuan hak interpelasi kenaikan harga bahan pokok di-
tandatangani oleh 72 anggota yang berasal dari beberapa fraksi.173 
Dalam prosesnya usulan ini dapat dikatakan berjalan mulus karena 
mendapat banyak dukungan dari anggota DPR. Setelah pembenahan 
redaksi dan substansi pengajuan usul tersebut, interpelasi terkait ke-
naikan harga bahan pokok ini kemudian disetujui secara aklamasi. 
Selanjutnya, dalam rapat Bamus  yang diadakan pada 12 Juni 2008 
disepakati bahwa Presiden akan memberikan keterangan mengenai 
kebĳ akan terkait antisipasi kenaikan bahan pokok seperti yang diajukan 
anggota DPR. Saat itu keterangan dibacakan oleh Menteri Keuangan Sri 
Mulyani.

Banyak anggota merasa tidak puas atas keterangan yang di-
berikan Presiden. Menurut Abdullah Azwar Anas jawaban Pemerintah 
tidak jelas dan tegas serta cenderung menyalahkan faktor eksternal 
sebagai penyebab kenaikan harga bahan pokok. Dalam keterangan-
nya, menteri keuangan menyebut krisis keuangan global akibat kredit 
macet di Amerika telah mempengaruhi melambungnya harga minyak 

172 http://www.dpr.go.id/artikel/artikel.php?aid=4866. 
173 Beberapa fraksi itu adalah F-PDIP, F-PKB, F-PKS, F-PDS, DAN F-PG. 
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bumi dan berbagai komoditas terutama komoditas pangan di dunia. 
Kondisi tersebut, pada akhirnya juga berdampak pada kenaikan har-
ga bahan pokok di Indonesia. 

Sejumlah anggota DPR yang tidak puas atas keterangan yang 
dari Presiden itu bermaksud mengajukan hak menyatakan pendapat. 
Namun sepertinya pengajuan usul ini tidak mendapat respon dari ke-
banyakan anggota lain. Dalam data penelitian  hanya tertera keterangan 
tentang keputusan memberi kesempatan pada Pemerintah untuk me-
nyempurnakan jawaban sebelumnya secara tertulis. Artinya, interpelasi 
atas kebĳ akan antisipatif pemerintah soal kenaikan bahan pokok di-
anggap selesai. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa upaya pemerintah un-
tuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok sangat lemah. 
Krisis energi dan pangan dunia sebagai pemicu kenaikan harga 
barang di pasar lokal adalah alasan yang masuk akal. Namun 
demikian, sebagaimana diutarakan para interpelator, faktor internal 
negara sendiri memang tidak beres. Perencanaan anggaran, subsidi, 
dan ketahanan pangan dalam negeri yang tidak baik juga merupakan 
faktor yang tidak bisa diabaikan dalam menentukkan kenaikan har-
ga barang. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa upaya Pemerintah 
untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera sebagaimana 
diamanatkan konstitusi dan kovenan hak ekonomi sosial dan budaya 
yang sudah diratifi kasi belum terpenuhi. 

Lalu bagaimana dengan upaya yang dilakukan DPR? Sikap 
DPR yang menyetujui pengajuan hak interpelasi adalah indikasi 
yang baik. Melalui interpelasi setidaknya DPR sudah menunjuk-
kan kepeduliannya pada nasib yang menimpa para konstituennya. 
Namun sayangnya interpelasi tidak bisa berbuat banyak dalam 
mengatasi persoalan krisis pangan tesebut. Setelah keterangan 
Presiden diberikan maka selesai sudah proses interpelasi tersebut 
dan pemerintah kembali menjalankan kekuasaannya seperti semula. 
Karena itu, tidak salah kalau interpelasi lebih disukai daripada hak 
angket yang memang memiliki kekuatan hukum untuk menyeret 
para pelaku pelanggaran, meski pada prakteknya, setidaknya selama 
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lima tahun Pemerintahan SBY, tidak pernah terjadi.

IV.5. Beberapa Kasus yang direspon DPR

1. Kasus Penyerangan AKKBB oleh Front Pembela Islam (FPI) 
pada 1 Juni 2008 di Lapangan Monas

Pada 1 Juni 2008, sekelompok massa menyerang massa aksi yang 
mengatasnamakan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama 
dan Berkeyakinan (AKKBB). Rombongan AKKBB saat itu sedang 
melakukan long-march menuju Lapangan Monas guna memperingati 
Hari Kelahiran Pancasila. Ikut serta dalam rombongan AKKBB para 
pemimpin organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, aktivis, 
anak-anak serta puluhan perempuan, termasuk di dalamnya pengi-
kut Ahmadiyah. Mereka hendak menggunakan momentum 1 Juni 
ini untuk menyatakan sikap pentingnya menjaga kebhinekaan dalam 
kehidupan bermasyarakat, beragama, yang saat ini berada dalam 
ancaman kelompok-kelompok fundamental berbasis agama dan 
kesukuan.

Namun yang terjadi lain. AKKBB dikeroyok secara membabi 
buta oleh massa yang beratribut FPI dan Komando Laskar Islam pim-
pinan Munarman. Puluhan anggota AKKBB luka parah dan sempat 
mendapat jahitan bahkan operasi medis. 

Penyerangan terhadap AKKBB ini menambah daft ar panjang 
kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indo-
nesia. Sebuah laporan dari Institut Titian Perdamaian menyatakan 
bahwa pada empat bulan pertama tahun 2008 saja telah terjadi 246 
kasus. Jumlah ini setara dengan kasus kekerasan yang terjadi selama 
setahun lalu.174

Dengan adanya tindakan anarkis FPI ini, membuktikan bahwa 
perlindungan atas hak kebebasan berkeyakinan yang masih rapuh. 
Jaminan hak asasi paling fundamental ini berada dalam ancaman. Aksi 
anarkis FPI ini mencederai konstitusi yang mengamanatkan jaminan 

174 Kompas, 6 Juni 2008, “Peristiwa Monas Jangan Terulang Kembali”.



184

perlindungan kebebasan beragama. Selain itu, FPI juga melakukan 
pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan hak 
untuk bebas berpendapat yang dĳ amin dalam Pasal 9 dan Pasal 19 
Kovenan Hak Sipil dan Politik. Polisi yang berjaga-jaga di lokasi tak 
kuasa menghalau massa FPI dan KLI. Ada semacam pembiaran oleh 
negara ketika tragedi itu terjadi. Polisi sebagai alat negara tidak pro-
aktif mencegah terjadinya bentrokan. 

Sehari kemudian, Presiden SBY berjanji akan menindak tegas 
pelaku kekerasan dan menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah 
dengan aksi kekerasan. Sikap anggota DPR tidak seragam menyang-
kut kasus ini. Anggota DPR dari fraksi-fraksi seperti FPDI Perjuangan, 
FPDS, FKB menyatakan mengutuk aksi kekerasan FPI dan menuntut 
pembubaran ormas tersebut. Sedang anggota fraksi macam FPKS, 
FPBR, FPG menyatakan sikapnya agar kasus ini tidak dikait-kaitkan 
dengan kebhinekaan.

Dua hari pasca-tragedi Monas itu, memang polisi telah 
mengambil tindakan tegas. Puluhan anggota FPI yang diduga secara 
langsung maupun tak langsung diciduk dari markasnya, Petamburan 
Jakarta Barat. Termasuk yang ditangkap adalah Ketua FPI Rizieq 
Shihab dan 50an anggotanya. Sementara Munarman, tak berhasil 
ditangkap dan sempat buron beberapa hari.

Kalangan anggota DPR menyatakan apresiasinya terhadap 
Pemerintah, meski dinilai terlambat. Sejumlah anggota DPR lantas mem-
bentuk Kaukus Parlemen Pancasila yang dimotori oleh beberapa anggota 
DPR dari FPDI Perjuangan dan FKB. Kaukus ini didukung oleh beberapa 
anggota dari semua fraksi kecuali dari FPKS, FPPP, dan FPAN.175

2. Keluarnya SKB Ahmadiyah oleh Tiga Menteri

Di tengah tekanan massa berbasis sektarian agama, Pemerintah 
mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang Jamaah 
Ahmadiyah Indonesia yang ditandatangani tiga anggota kabinet: 

175 Monitor Depok, 4 Juni 2008, “Pembubaran FPI Menguat”.
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Menteri Agama Maft uh Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, 
dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Ada tujuh poin yang diatur 
dalam SKB itu, yakni:

SKB Tiga Menteri tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia

a. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara 
untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia 
yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan 
penodaan agama.

b. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, 
pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut 
agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai 
dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan 
adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

c. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau 
pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat 
dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.

d. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara 
menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak 
melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

e. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak 
mengindahkan peringatan dnan perintah dapat dikenakan sanksi 
sesuai perundangan yang berlaku.

f. Memerintahkan setiap Pemerintah daerah agar melakukan pembinaan 
terhadap keputusan ini.

g. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008.

Inti SKB tersebut adalah membekukan setiap ajaran Ahmadiyah, 
melarang penafsiran Islam yang melenceng dari keyakinan yang dia-
nut seperti pada umumnya, dan memperingatkan warga agar tidak 
main hakim sendiri guna melaksanakan ketentuan SKB ini. Menurut 
klaim Pemerintah, SKB ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya 
konfl ik antar agama. Jadi kebebasan beragama dan berkeyakinan 
masih tetap dilindungi, namun menyebarkan penodaan agama juga 
dilarang.176

176  Tempointeraktif.com, 7 Mei 12:37, “Kalla: SKB Ahmadiyah untuk Cegah Konfl ik Antar Agama”.
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SKB ini mendapat tentangan dari banyak pihak mengingat 
muatannya yang sangat diskriminatif. SKB Tiga Menteri ini telah me-
langgar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dĳ amin 
Konstitusi maupun Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang telah 
diratifi kasi dalam UU No. 15 tahun 2005. Lewat SKB ini pula, negara 
telah memandang ajaran Ahmadiyah sebagai bentuk kriminalisasi ter-
hadap ajaran agama yang telah mapan. Sehingga segala bentuk ibadah 
apa pun yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah merupakan suatu 
bentuk pelanggaran hukum yang akan mendapat sanksi oleh negara.

Dalam pandangan aktivis, keluarnya SKB ini seperti menegas-
kan gambaran tentang ketakutan Pemerintah terhadap massa yang 
menuntut pembubaran Ahmadiyah. Konteksnya waktu itu masih ter-
kait dengan insiden penyerangan massa FPI dan Komando Laskar 
Islam terhadap AKKBB, pada 1 Juni 2008, di mana Munarman selaku 
komandan Laskar melarikan diri. Kepada media, Munarman me-
nyatakan akan menyerahkan diri jika Pemerintah mengeluarkan SKB 
yang melarang Ahmadiyah.177

Respon berbeda datang dari kalangan anggota DPR. Dalam 
rapat kerja Komisi VIII yang membidangi masalah keagamaan pada 12 
Juni 2008, sebagian besar anggota komisi itu menyatakan apresiasinya. 
Rapat dipimpin ketua Komisi VIII Hasrul Azwar dari FPPP. Rapat me-
nyimpulkan bahwa DPR dapat ‘memahami’ langkah Pemerintah untuk 
mengeluarkan SKB Ahmadiyah ini. Seolah tak memahami keberagaman 
ajaran agama apa pun, dan juga perlindungan hak beragama dan ber-
keyakinan, DPR justru mendorong Pemerintah untuk mengantisipasi 
penyimpangan agama. Sikap yang dirasa amat membahayakan hak 
asasi karena potensial memunculkan penafsiran tunggal atas agama 
dan keyakinan. 

Dengan ‘mengamini’ kebĳ akan yang dikeluarkan oleh Pemerin-
tah, DPR dapat dikatakan telah melanggar hak atas kebebasan berkeya-
kinan seperti dĳ amin dalam Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

177 Lihat http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/09/1/117072/skb-ahmadiyah-
dirilis-munarman-menyerah. 
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3. Penembakan Warga oleh Aparat TNI Angkatan Laut di Alas 
Tlogo Pasuruan

Kasus ini bermula adanya sengketa lahan yang melibatkan warga 
dengan Marinir TNI AL. Lahan yang masih bersengketa itu secara 
sepihak digarap oleh PT Rajawali dan PT KGA, perusahaan rekanan 
TNI AL. Perusahaan tersebut hendak menanam tanaman holtikultura 
sebangsa tebu. Tanah sengketa itu mulanya hendak dibuat lapangan 
tempur AL namun karena struktur tanahnya yang tidak cocok, dan 
karena adanya sengketa dengan warga, niat tersebut diurungkan.

Namun tindakan sepihak perusahaan dibantu beking Marinir 
AL diprotes warga dengan jalan menghalang-halangi barisan tentara 
marinir yang telah siap siaga di lokasi. Para prajurit AL ini ibarat 
hendak perang dengan musuh negara, dalam penjagaannya, mereka 
dibekali senapan yang diisi peluru tajam. Secara prosedur ini sudah 
melanggar karena tak seharusnya prajurit melengkapi dirinya dengan 
senapan berpeluru tajam ketika berhadapan dengan warga yang tak 
bersenjata.

Pada 30 Mei 2007 atau hari kedua pemblokiran warga terha-
dap upaya marinir dan perusahaan, tanda-tanda menembak tampak 
jelas. Para prajurit menyatakan telah mendapat perintah atasan untuk 
menembak warga yang berkeras menghambat aktivitas penggarapan la-
han oleh perusahaan. Di lapangan, militer juga mempersiapkan dirinya, 
bahkan dengan peralatan berat. Marinir pun mulai mengincar be-
berapa warga yang dituduh sebagai aktor penggerak. 

Bentrokan tak seimbang akhirnya pecah dengan korban em-
pat orang warga termasuk salah seorang ibu muda yang tengah 
mengandung. Warga tewas semua terkena tembakan peluru aparat. 
Warga tewas tertembus peluru di bagian dada, bahkan ada juga yang 
kena di kepala. Puluhan warga juga luka-luka akibat bentrokan ini. 
Warga yang hendak merebut haknya atas tanah yang mereka kuasai 
tak berdaya menghadapi keganasan aparat marinir yang seharusnya 
mengemban fungsi pertahanan negara. 
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Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa paling lantang memprotes 
keras atas tindakan aparat ini. Fraksi partai yang berbasis utama di 
Jawa Timur ini menyurati Pemerintah minta agar Presiden memberi-
kan perhatian khusus. F-PDI Perjuangan juga mengutuk tindakan 
aparat dan menilainya sebagai tindakan yang telah melanggar HAM 
berat. Unsur-unsurnya bisa dilihat bahwa penyerangan terhadap 
warga sangat sistematik, dan dugaan kuat ada perintah atasan untuk 
melakukan penembakan ini. 

Merespon kejadian ini, DPR membentuk Tim Investigasi yang 
dipimpin Yusron Ihza Mahendra dari F-BPD. Tim ini menemukan 
puluhan peluru tajam di tempat kejadian. Dalam rapat kerja dengan 
Panglima TNI dan para kepala staf angkatan, DPR menyimpulkan 
ada lima hal, yakni:

a. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa penembakan yang dilakukan 
oleh anggota TNI-AL Marinir, baik langsung maupun recochet atau 
pantulan, di Desa Alastlogo Pasuruan, yang mengakibatkan 5 (lima) 
orang warga termasuk seorang bayi dalam kandungan meninggal 
dan beberapa orang luka, adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat 
dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena 
itu, penuntasan kasus ini harus dilihat dari berbagai perspektif, tidak 
hanya dari perspektif disiplin kemiliteran, serta semua pihak yang 
terlibat dalam kasus penembakan warga di Desa Alastlogo diproses 
harus secara hukum dengan seadil-adilnya, terbuka, dan tanpa 
intervensi dari pihak manapun. Bilamana terdapat keterlibatan pihak 
sipil dalam kasus ini, Komisi I DPR RI meminta agar kasus ini diproses 
dalam pengadilan koneksitas.

b. Dari perspektif fungsi dan paradigma TNI, terjadinya kasus 
penembakan di desa Alastlogo Pasuruan yang dilakukan oleh prajurit 
TNI-AL yang sedang berpatroli, bertentangan dengan tugas/fungsi 
pertahanan TNI yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, 
menangkal ancaman militer, mengatasi pemberontakan bersenjata, 
dan mengawal daerah perbatasan. Oleh karena itu Pimpinan TNI 
perlu menegakkan SOP yang menegaskan bahwa prajurit TNI tidak 
mengunakan kekerasan senjata didalam menjalankan tugas diluar 
fungsi/tugas utamanya. Dalam hubungan ini, Panglima TNI dan Kepala 
Staf Angkatan perlu mengevaluasi Protap operasionil agar sejalan dan 
sesuai dengan ketentuan UU, paradigma, dan profesionalisme TNI.

l d UU h
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c. Sejalan dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) yang tidak membenarkan keterlibatan 
TNI dalam bisnis, Komisi I DPR RI minta agar Panglima TNI segera 
menghentikan semua kontrak/kerjasama bisnis antara TNI dengan 
semua perusahaan, termasuk kerjasama bisnis antara TNI-AL dengan 
Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT KGA di area Puslatpur 
Pasuruan yang berdasarkan kontrak masih berlaku sampai 2018.

d. Komisi I DPR RI minta Panglima TNI/KSAL agar upaya penyelesaian 
sengketa tanah di Pasuruan termasuk rencana relokasi, dilakukan 
dengan pertimbangan kemanusiaan, kepentingan, dan keberadaan 
masyarakat di sekitar daerah tersebut, mengingat ketergantungan 
warga terhadap lahan sekitarnya. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR 
RI minta kepada KASAL dan Pangarmatim agar dalam menyelesaikan 
permasalahan tanah di Kabupaten Pasuruan tersebut dilakukan 
pendekatan kepada pihak-pihak terkait seperti Bupati, DPRD, aparat 
dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

e. Untuk membahas secara komprehensif seluruh permasalahan tanah 
yang dikelola TNI yang banyak diantaranya masih bermasalah ataupun 
berstatus sengketa (belum mengalami penertiban, belum berserti  kat), 
Komisi I DPR RI membentuk Panitia Kerja Tanah TNI.

4. Kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2

DPR periode 1999-2004 meninggalkan keputusan kontroversial yang 
dapat dikatakan bertentangan dengan upaya penegakan HAM. 
Keputusan itu adalah keputusan Pansus pimpinan Panda Nababan 
yang menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dalam peristiwa 
Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 (TSS) yang menewaskan be-
berapa orang mahasiswa itu. Artinya, kasus TSS ini dianggap tindak 
pelanggaran hukum biasa. Akibatnya, kasus ini tidak dapat ditindak-
lanjuti secara proyustisia. Kewenangan DPR ini telah meminggirkan 
peran aparat penegak hukum dan juga Komnas HAM yang justru 
memiliki rekomendasi dan bukti-bukti yang berbeda dengan temuan 
DPR.

Dengan diputuskannya kasus TSS ini sebagai masalah pidana 
biasa, tertutup peluang bagi sejumlah pihak untuk mendorong diada-
kannya pengadilan HAM Adhoc kasus pelanggaran HAM berat TSS. 
Keputusan politik DPR telah membuat keadilan bagi korban terdistorsi 
oleh kepentingan politik sempit mayoritas fraksi-fraksi di DPR saat 
itu yang secara jelas masih punya keterkaitan dengan status quo.



190

Protes datang dari banyak pihak menentang keputusan politik 
DPR ini, termasuk dari kalangan anggota DPR sendiri. Beberapa ang-
gota DPR periode 2004 – 2009 terutama dari F-PDI Perjuangan dan 
F-PKB mendesak agar rekomendasi ini dibuka kembali. Namun tam-
paknya keinginan segelintir anggota ini harus kalah oleh besarnya 
kekuatan penentang usulan di tingkat Badan Musyawarah. Berkali-
kali diagendakan rapat Bamus untuk meninjau ulang kasus ini, tapi 
tampaknya struktur komposisi Bamus yang proporsional berdasar-
kan jumlah anggota fraksi, tak memberikan cukup kekuataan untuk 
mendorong dibukanya kembali rekomendasi ini.

Fraksi-fraksi di Bamus yang menolak membuka kembali reko-
mendasi adalah F-PG, F-PBR, F-PPP, dan F-BPD. Sedang yang men-
dorong adalah F-PDI Perjuangan, F-PKB, F-PDS, dan F-PAN. Meski 
tekanan dari luar DPR untuk membuka rekomendasi ini cukup kuat, 
namun realitas politik di internal DPR menunjukkan sikap yang ber-
beda. DPR telah memperpanjang daft ar impunitas pelanggaran HAM 
masa lalu.

5. Kematian Aktivis HAM Munir

Aktivis HAM, Munir Thalib, meninggal secara mendadak dalam 
penerbangan menuju Belanda pada 7 September 2004. Namun mis-
teri kematiannya baru mulai terkuat di awal Desember 2004 ketika 
ada pengumuman hasil diagnosa dari Belanda yang menyatakan Mu-
nir meninggal karena racun Arsenik. Ini adalah kematian yang miste-
rius dan pekat dengan nuansa politik. Banyak pihak diduga terlibat 
dalam kasus pembunuhan tersebut, mulai dari kru pesawat yang di-
tumpangi Munir hingga Badan Intelĳ en Negara (BIN). Sebagaimana 
diduga banyak orang, kematian Munir hanya bisa dilakukan oleh 
sekelompok orang yang sudah terlatih. Dugaan ini sangat beralasan 
mengingat keterlibatan intelĳ en negara tidak bisa diabaikan dalam 
banyak kasus pelanggaran HAM di tanah air seperti penculikan se-
jumlah aktivis yang terjadi pada 1997-1998.     
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Menangkap indikasi yang tidak wajar pada kematian Munir, 
pada akhir November 2004, DPR membentuk Tim Investigasi. Tim 
ini kemudian disahkan pada Rapat Paripurna 7 Desember 2004 dan 
beranggotakan 15 orang yang berasal dari Komisi I dan Komisi III. 
Pembentukan Tim ini merupakan dukungan DPR untuk mengu-
rai kerumitan dalam pengusutan kematian pejuang HAM tersebut. 
Selanjutnya, tim bentukan DPR ini mendesak Presiden untuk mem-
buat tim pencari fakta yang berasal yang beasal dari kalangan LSM. 
Rekomendasi DPR kemudian mendapat respon positif dari Presiden. 
Pada 22 Desember 2004, melalui Keppres No 111 tahun 2004, Presiden 
membentuk tim sebagaimana direkomendasikan DPR.    

Pada tahun 2006, mengingat kasus Munir belum juga tersele-
saikan DPR kembali merekomendsikan pada Presiden untuk kembali 
membentuk tim independen.178 Namun kali ini tidak mendapat respon 
sebagaimana rekomendasi pertama. Saat itu Presiden beralasan pihak 
kepolisian masih melangsungkan pekerjaannya. Mengetahui demikian, 
beberapa anggota DPR ada yang mengusulkan untuk mengajukan hak 
interpelasi namun rupanya usulan itu tidak mendapat dukungan dari 
anggota dewan lain. Hal ini terbukti setelah beberapa setelah usulan itu 
dikemukakan pengajuan itu tidak juga direalisasikan.  

6. Kasus Penyerangan Warga oleh Aparat di TPST Bojong

Kasus TPST Bojong bermula dari demonstrasi yang dilakukan seki-
tar 2000 warga yang berasal dari daerah sekitar tempat pembuangan 
sampah yang akan diresmikan hari itu. Demontrasi itu  sendiri  meru-
pakan ekspresi penolakan warga sekitar atas kehadiran TPST yang 
disewa oleh Pemda DKI. Warga yang sudah lama tidak setuju dae-
rahnya dĳ adikan tempat pengolahan sampah langsung merangsek ke 
dalam lokasi dan merusak segala yang ada di dalam lokasi tersebut, 

178 Rekomendasi DPR terkait pembentukan tim independen sebagai ganti dari tim pencari fakta 
yang sudah dibubarkan sebelumnya disampaikan pada rapat Paripurna 7 Desember 2006. 
Selian itu, tim kasus Munir DPR juga meminta presiden agar mengumumkan hasil temuan tim 
pencari fakta; hasil temuan itu sudah jauh hari diserahkan ke Presiden yakni sejak 23 Juni 2005. 
Lihat http://www.detiknews.com/read/2006/12/07/121515/717270/10/dpr-rekomendasikan-
sby-bentuk-tim-independen-kasus-munir. 
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termasuk kendaraan milik polisi. Akibat kerusuhan itu, enam mobil 
dan sejumlah bangunan milik PT Wira, termasuk pos keamanan 
dan asrama karyawan, ludes terbakar. Sejumlah komputer dan alat 
pengolah sampah juga rusak berat.179

Kerusuhan semakin memanas sebab polisi yang berjaga-
jaga di sekitar lokasi langsung menembakkan peluru panas ke 
arah para pendemo. Akibatnya tujuh warga tertebak dan belasan 
lainnya mengalami luka karena lemparan batu. Tiga belas yang 
diduga menjadi provokator ditangkap.180 Aksi kekerasan aparat 
tidak berhenti di sini. Selang beberapa jam setelah kerusuhan ber-
akhir dan para pendemo kembali ke rumah masing-masing polisi 
masih saja melakukan sweeping ke daerah sekitar lokasi dengan 
tujuan mencari para pelaku perusakan. Aksi brutal aparat kem-
bali terjadi di sini. Dalam penyisiran tersebut polisi tidak bisa 
menahan diri untuk melakukan kekerasan pada warga yang di-
duga melakukan kerusuhan di  TPST tersebut.

Banyak pihak menilai kerusuhan wilayah Kabupaten Bogor 
tersebut akibat tindakan gegabah Pemda DKI yang tidak menghor-
mati perasaan warga Bojong. Penolakan warga Bojong terhadap 
proyek pengolahan sampah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 
2002 dan hingga kerusuhan berakhir setidaknya sudah sepuluh kali 
terjadi aksi massa. Tapi rupanya Pemda DKI tidak menghiraukan 
fakta penolakan tersebut dan lebih mengikuti kepentingan sendiri. 
Untuk mengoperasikan pengolahan sampah di Bojong Pemda DKI 
hanya mendasarkan pada izin yang dikeluarkan Pemda Bogor yang 
tampaknya tidak peka terhadap warganya sendiri. Selain itu, Pemda 
juga tidak cukup waktu untuk memberi pengertian pada warga seki-
tar. Jika  benar bahwa pengolahan sampah di tempat itu tidak akan 
merugikan warga sekitar sebab menggunakan mesin canggih, Pemda 
DKI dan Bogor mestinya perlu mengambil langkah bertahap dan 
mengedepankan dialog hingga terjadi saling pengertian kedua belah 

179 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/11/29/NAS/mbm.20041129.NAS93213.
id.html.

180 http://www-b.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/11/22/brk,20041122-15,id.html. 
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pihak. Tapi rupanya langkah manusiawi seperti itu tidak menarik 
bagi Pemda Jakarta dan mereka lebih suka menggunakan cara-cara 
lama.181 Akibatnya, rakyat sipil yang dalam banyak kasus banyak 
dirugikan ketika berhadapan dengan pemerintah kembali menjadi 
korban. Meki demikian Sutiyoso, Gubernur DKI saat itu, masih ngotot 
untuk meneruskan proyek kontroversial tersebut. 

Menyikapi insiden Bojong DPR mebentuk Tim Investigasi 
TPST Bojong beranggotakan 15 orang yang berasal dari Komisi II 
dan Komisi VII. Tim yang diketuai oleh Sonny Keraf (F-PDIP) ini 
menganggap  penolakan warga Bojong terhadap keberadaan TPST 
sebagai tindakan sah dan konstitusional. Sebab, berdasarkan kajian 
tim terhadap Perda Kabupaten Bogor No 27 tahun 1998 mengenai tata 
ruang, daerah Bojong merupakan pemukiman dan tempat pengem-
bangan pariwisata. Dengan  kata lain, pendirian pengolahan sampah 
di tempat itu tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Tim ini 
juga mendesak agar TPST Bojong harus direlokasi ke tempat lain dan 
mendukung warga Bojong agar TPST tersebut ditutup.182 Menyikapi 
kasus kekerasan oleh aparat DPR juga mendesak Kapolri untuk 
menuntaskan kasus tersebut. Bahkan anggota Komisi III DPR, Patrialis 
Akbar, mendesak agar Kapolri dicopot dari jabatannya.183 Sementara 
itu, pengusutan kerusuhan oleh polisi menetapkan 16 personel yang 
diduga melakukan kekerasan di Bojong dan 17 warga ditahan. 

7. Kasus Poso 

Hingga pemerintahan SBY-JK baru terbentuk akhir 2004, kerusuhan 
Poso belum juga teratasi. Sebagaimana diketahui konfl ik horisontal 
yang telah memakan banyak korban itu sudah berlangsung  lama. 
Beberapa periode berganti dan Poso masih tetap mencekam meski 
berbagai upaya telah dilakukan. Mengetahui kondisi demikian, DPR 
membentuk Pansus dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada 

181 Lihat Budi Purnomo, “Aspek Psikososial Kerusuhan Bojong”, dalam Koran Tempo, 1 Desember 2004. 
182 http://www.detiknews.com/read/2005/08/04/124558/415912/10/dpr-dukung-penolakan-warga-

terhadap-tpst-bojong. 
183 http://www.detiknews.com/read/2004/11/22/234006/242387/10/tindakan-polisi-di-bojong-

dinilai-tidak-profesional.



194

Pemerintah terkait penanganan kasus tersebut. Pansus Poso disahkan 
pada Sidang Paripurna 7 Desember 2004 dan bertugas selama enam 
bulan. Terdiri dari 27 anggota Pansus bentukan DPR ini memiliki misi 
utama mencari informasi dan data akurat serta berusaha menemukan 
akar masalah di Poso. Selain itu, Pansus juga mendesak Pemerintah 
dalam menentukan kebĳ akan bagi penyelesaian menyeluruh. 

Pada 28 Juni Pansus yang diketuai RK Sembiring Meliala ini 
mebacakan membacakan laporan yang berasal dari kerja timnya sela-
ma enam bulan di Poso. Dalam laporan itu antara lain diutarakan ten-
tang rumitnya penanganan kerusuhan Poso. Menurut laporan Pansus 
kerumitan penanganan itu berpangkal pada tidak adanya koordinasi 
yang solid antara jajaran pemerintah yang terkait dalam penanganan 
kasus tersebut. Karena itu, Pansus Poso merekomendasikan pada 
Presiden agar segera mengeluarkan payung hukum untuk mewujud-
kan kepaduan penanganan kasus Poso. Kepaduan penanganan yang 
dimaksud Pansus poso adalah langkah yang pernah dibuat pemerin-
tah dalam menuntaskan Maluku di mana seluruh institusi polisi dan 
TNI bekerja bersama-sama, tidak terpilah-pilah. Pansus juga mende-
sak Pemerintah untuk melibatkan berbagai institusi, terutama, polisi, 
BIN, TNI, dan jaksa dalam penanganan kasus tersebut.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan Pemprov Sulawesi 
Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso menggunakan Forum Muspida 
untuk merespon permasalahan yang ada, termasuk mengkaji keinginan 
beberapa pihak mengenai pemekaran wilayah di kabupaten dan 
provinsi serta mendorong Jaksa Agung memaksimalkan penyidikan 
dan penuntutan pelaku korupsi yang melibatkan aparat Pemprov 
Sulteng dan Pemkab Poso, sebab Pansus menduga kerusuhan juga 
dipicu adanya dugaan korupsi di dalam tubuh pemerintah daerah itu.

Hingga Juni 2005, bertepatan dengan habisnya masa kerja 
Pansus, kerusuhan Poso belum juga berakhir dan tidak menunjuk-
kan adanya tanda-tanda akan selesai. Peristiwa demi peristiwa yang 
membawa teror dan ketidakpastian hidup warga di sana datang silih 
berganti. Dari sini banyak pihak meragukan peran DPR dalam 
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penyelesaian kasus tersebut. Pansus, laporan penyelidikan, dan reko-
mendasi seolah hanya repetisi peran formal yang tidak membawa 
implikasi apa pun. Sebagaimana diketahui Pansus masalah kerusu-
han Poso bukan sekali dibuat. Sudah tiga Pansus dan kerusuhan be-
lum juga teratasi.184 

Ledakan bom yang kembali terjadi pada Juni 2005 mengubur-
kan harapan masyarakat pada peran Pansus DPR dalam membantu 
menangani kasus tersebut.185 Mendengar kritikan demikian, Pansus 
berpendapat bahwa harapan masyarakat pada peran DPR berlebihan. 
Peran DPR, khususnya Pansus seperti dinyatakan anggotanya terba-
tas pada memberi rekomendasi. Setelah itu, aparat pemerintah yang 
akan menindaklanjutinya. Pendapat lain mengatakan penangangan 
kerusuhan di Poso tidak akan bisa ditangani dengan Pansus. Alasan-
nya, kasus Poso sudah sedemikian kompleks dan menahun sehingga 
butuh lembaga yang lebih khusus untuk menanganinya. Bentuk lem-
baga khusus itu, demikian pendapat tersebut, seperti yang pernah 
dibentuk pemerintah yakni Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) 
pasca-bencana di Aceh dan Nias. 

Komentar tentang bagaimana dan sejauh mana seharusnya pansus 
bekerja bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas dalam kasus kerusuhan Poso 
sikap DPR kita sudah bagus dan menunjukkan kepedualian pada 
warganya yang hidup dalam ancaman dan ketidakpastian. Dengan 
ini DPR sudah menujukkan peran sebagaimana kewenangannya.

8. Kasus Kekerasan Aparat di Kampus UNAS

Sabtu 24 Mei 2008 terjadi kekerasan aparat. Kali ini mahasiswa Unas 
yang menjadi korban. Pagi itu ratusan polisi merangsek ke dalam 
kampus yang terletak di Pejaten, Pasar Minggu,  dan menangkapi 
mahasiswa yang diduga melakukan kerusuhan pada demontrasi 
yang dilakukan sebelumnya. Dalam insiden ini diduga telah terjadi 

184  http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/10/31/brk,20051031-68735,id.html.
185 Berbeda dengan ledakan yang terjadi bulan sebelumnya yang memakan korban sebanyak dua 

puluh orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka, ledakan bulan Juni tidak menimbulkan 
korban sama sekali. Meski demikian ledakan tersebut tetap membuat teror pada warga Poso. 
lihat http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/14/Politikhukum/1894886.html. 



196

pelanggaran HAM sebab dalam aksi penangkapan itu ratusan polisi 
dari Jakarta Selatan tidak saja menangkap dalam arti biasa tetapi juga 
melakukan kekerasan terhadap mahasiswa. 

Tidak cukup di sini pelanggaran HAM terhadap mahasiswa 
juga terjadi di tahanan. Hal demikian terindikasi lewat mening-
galnya Maftuh Fauzi, salah satu mahasiwa yang ikut di tahan di 
Markas Kepolisian Resor Jakarta Selatan, beberapa hari setelah 
keluar dari tahanan tersebut. Dugaan adanya pelanggran HAM 
dalam bentrokan tak imbang itu kemudian diperkuat oleh temuan 
tim investigasi Komnas HAM yang melaporkan bahwa telah ter-
jadi tindakan kekerasan aparat terhadap mahasiswa. Namun 
menurut Komisi pelanggaran terhadap mahasiswa itu tidak terma-
suk pelanggaran berat sebab tidak meluas.186 Dalam kerusuhan itu 
sekurangnya sembilan mahasiswa menderita luka cukup parah. 

Bentrokan di Kampus Unas berawal dari unjuk rasa yang di-
lakukan mahasiswa. Unjuk rasa sendiri dilakukan sebagai wujud 
ketaksetujuan mahasiswa terhadap kebĳ akan Pemerintah menaikkan 
harga BBM. Kerusuhan terjadi setelah polisi berupaya membubar-
kan demonstrasi namun mendapat perlawanan mahasiswa. Saat itu 
polisi kewalahan dan membiarkan aksi demontarasi berlangsung 
hingga menjelang pagi. Ketika subuh menjelang dan mahasiswa yang 
melakukan demo itu masuk ke dalam kampus, tiba-tiba ratusan ang-
gota polisi merangsek ke dalam kampus. Menurut penuturan satpam 
kampus yang bertugas pada pagi itu, alasan penyerbuan polisi di-
karenakan dua rekannya dipukuli oleh mahasiswa yang melakukan 
demo.187 Dalam kerusuhan itu sekurangnya 60 sepeda motor dan tiga 
mobil yang ada di kampus rusak dan berantakan. 

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kampus Unas 
mendapat perhatian dari DPR. Salah satu anggota DPR dari F-PG, 
Yuddy Chrisnadi, mendesak Kapolri untuk menuntaskan kasus ke-
kerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Desakan untuk 

186 http://www.liputan6.com/hukrim/?id=159876.
187 http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/05/24/brk,20080524-123594,id.html.
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mengusut tuntas insiden ini juga datang dari Komisi III DPR. Komisi 
yang membawahi bidang hukum dan HAM itu menuntut Kapolri un-
tuk bertanggungjawab atas insiden tersebut. 

9. Pemantauan Pelaksanaan Darurat Sipil di Aceh 

Kekerasan terhadap warga sipil di Aceh hampir terjadi di setiap periode. 
Sejak Orde Baru berkuasa hingga awal periode pemerintahan terakhir 
rakyat Aceh belum benar-benar bebas dari teror. Pembunuhan, penem-
bakan, peledakan bom, pembakaran rumah dan fasilitas sosial, pen-
culikan, dan ancaman sistematis terjadi hampir tiap hari. Konfl ik 
berkepanjangan yang terjadi di Aceh tidak bisa dilepaskan dari latar 
belakang politik. 

Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beralasan negara kesatuan 
yang dicita-citakan sejak kemerdekaan telah menjadikan mereka ter-
subordinasi, baik dari segi kebudayaan maupun ekonomi. Sedangkan 
Pemerintah pusat menganggap NKRI, dengan segala masalahnya, 
adalah harga mati. Sehingga upaya apa pun, termasuk operasi 
militer besar-besaran, harus dilakukan demi mempertahankan ke-
satuan tersebut. Pada zaman Orde Baru, tepatnya tahun 1989-1998, 
Pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM). 
Kebĳ akan ini pada mulanya ditujukan untuk meredam perlawanan 
GAM. Namun dalam prakteknya, banyak warga sipil yang menjadi 
korban. Dalam laporan yang dibuat Kontras jumlah korban akibat 
operasi itu berjumlah mencapai 6.837 orang.188 Setelah itu, meskipun 
pemerintahan Pasca-Orde Baru mengambil pendekatan yang relatif 
lebih manusiawi, tindak kekerasan terhadap warga sipil tidak otomatis 
berhenti. 

Pendekatan militeristik dilanjutkan pada masa pemerintahan 
Megawati Sukarno Putri. Setelah gagal dalam perjanjian Cessation of 
Hostility Action (CoHA) di Tokyo pada Mei 2003, akibat ketidak-
sepahaman kedua belah pihak, Megawati mengeluarkan kebĳ akan 

188 Kontras, Laporan HAM 2005: Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap, Kontras 2005.  
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Darurat Militer dengan operasi terpadu di Aceh.189 Namun demikian, 
fakta di lapangan menunjukkan operasi terpadu tidak lebih dari 
pengerahan pasukan besar-besaran yang mengakitakan eskalasi ke-
kerasan semakin meluas. Operasi militer berlanjut hingga pemerin-
tahan SBY, meski Aceh kondisi Aceh sudah bukan darurat militer lagi 
melainkan darurat sipil.      

Upaya pemerintah untuk mengatasi konfl ik Aceh dengan 
cara pengerahan militer mendapat tanggapan yang seragam. Jajaran 
pemerintah dengan alasan mempertahankan NKRI, alasan yang ti-
dak dibuat-buat tapi juga sering dĳ adikan dalih untuk meligitimasi 
kekerasan, pengerahan TNI ke Aceh adalah hal yang sudah semesti-
nya. Sementara banyak kalangan, terutama kalangan LSM, mengang-
gap pemerintah masih dikuasai mentalitas Orde Baru; tidak melihat 
ada alternatif lain kecuali operasi militer. Mereka justru menganggap 
cara-cara kasar Pemerintah itu telah menyebabkan Aceh tidak pernah 
tentram.190 Kondisi demikian dapat diketahui setidaknya dalam lapo-
ran Komnas HAM yang mengatakan banyaknya pelanggaran hak 
asasi manusia selama operasi terpadu dĳ alankan sejak 19 Mei 2003. 
Pelanggaran itu termasuk di antaranya adalah pelecehan seksual, 
penculikan, dan pembunuhan. Selain itu, Komnas HAM juga meneri-
ma laporan masyarakat akan adanya kuburan massal yang diduga 
adalah korban operasi terpadu yang dilakukan Pemerintah.

Penerapan darurat militer dan darurat sipil di Aceh sejak 2003 
juga mendapat perhatian besar dari DPR. Untuk mengawal operasi 
terpadu yang dilakukan Pemerintah, DPR membentuk tim Pemantau 
Operasi terpadu. Perhatian dari kalangan DPR terhadap operasi ter-
padu dapat dilihat dalam dari pembentukan Tim Pemantau. Namun 
tampaknya tim bentukan DPR ini memiliki perspektif yang tidak jauh 
beda dengan perspektif Pemerintah soal kondisi Aceh. Dalam lapo-
ran yang disampaikan pada Paripurna 16 Desember 2003, dikatakan 

189 Keputusan ini dikeluarkan berdasar Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003.
190 Laporan tim Ad Hoc Aceh Komnas HAM melaporkan konfl ik di Aceh semakin terbuka dan 

akibatnya pelanggaran HAM semakin meluas setelah adanya Keppres No. 28 tahun 2003 
tentang keadaan darurat militer di Aceh. Keputusan itu dibuat untuk memperpanjang status 
darurat militer yang sebelumnya sudah berlangsung selama enam bulan.
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bahwa operasi terpadu yang dilakukan Pemerintah selama enam 
bulan telah menghasilkan kondisi yang lebih aman dari kondisi se-
belumnya. Lalu dikatakan juga bahwa rakyat mulai mempunyai ke-
percayaan diri untuk melawan GAM dan melakukan penyisiran ke 
tempat-tempat persembunyian GAM. Selanjutnya, sebangun dengan 
keinginan Pemerintah, DPR saat itu merekomendasikan agar status 
darurat militer diperpanjang selama enam bulan ke depan.191 Dari 
laporan itu jelas terlihat bahwa perhatian DPR pada masalah pelang-
garan HAM yang terjadi selama masa darurat militer sama sekali 
tidak ada. Perhatian DPR, sebagaimana kecenderungan Pemerintah 
saat itu, tidak jauh-jauh dari pengendalian keamanan dan cara satu-
satunya untuk menjaga keamanan tersebut adalah operasi militer.  

Bagaimana dengan DPR 2004-2009? Sebagaimana terjadi pada 
DPR periode sebelumnya, DPR periode 2004-2009 kembali memben-
tuk tim Pemantau Aceh. Tim tersebut diresmikan pada Rapat Pari-
purna 7 Desember 2004, 28 dengan anggota yang berasal dari semua 
fraksi. Salah satu anggota tim pemantau dari F-PAN Ahmad Farhan 
Hamid mengatakan, tim itu dibentuk untuk mengimbangi rencana 
Pemerintah yang akan melakukan evaluasi pemberlakuan darurat 
sipil. Selain itu, tujuan lain pembentukan tim tersebut adalah mendo-
rong adanya transparansi penggunaan anggaran baik yang diperun-
tukkan bagi darurat sipil maupun anggaran pembangunan lainnya di 
NAD.192 

Kemudian, seiring dengan adanya kemajuan hubungan 
Pemerintah dengan GAM, ditandai dengan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) oleh Pemerintah dan GAM di Helsinski pada 15 
Agustus 2005,  DPR  kembali membentuk tim Pemantau. Perhatian tim 
Pemantau kali ini berbeda dengan tim pemantau pada masa darurat 
militer dan sipil. Fokus dari tim pemantau pasca-kesepakatan damai di 
Helsinki adalah soal pelaksanaan dari nota kesepahaman damai antara 
Pemerintah RI dan GAM. Seorang anggota DPR, Ahmad Farhan Hamid, 

191 Sinar Harapan, 16 Desember 2003. 
192 http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=2341&rubrik=2&top

ik=38.
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mengatakan bahwa tugas utama tim pemantau kali ini adalah 
mengawasi tim pengawas.193 Sebagaimana diketahui setelah penan-
datangan nota kesepahaman itu ada banyak pengawas asing yang 
berasal dari Uni Eropa dan Asean masuk ke Aceh untuk mengawasi 
jalannya perjanjian damai tersebut. Dia kemudian mengatakan bahwa 
pembentukan tim pengawas oleh DPR untuk menghindari kecurangan 
pengawasan yang mungkin terjadi di lapangan. Pembentukan tim 
pemantau DPR sepertinya lebih untuk mengawasi soal anggaran dan 
soal-soal teknis lain.

10. Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

Sekitar Februari 2007, Rapat Paripurna DPR memutuskan untuk 
membentuk Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang yang diketuai 
Panda Nababan dari F-PDI Perjuangan. PDI Perjuangan telah mengaju-
kan Megawati sebagai kandidat presiden pada pemilu presiden men-
datang. Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas temuan Komnas 
HAM terhadap kasus penghilang orang yang terjadi pada 1997-1998. 
Sesuai dengan Tatib, Pansus ini beranggotakan 50 orang dengan 
proporsi sesuai dengan jumlah perolehan kursi fraksi. Meski sudah 
dibentuk, namun kerja Pansus tidak menunjukkan tanda-tanda yang 
jelas. Progress-nya seperti jalan di tempat. Baru pada 12 Oktober 2008, 
Pansus ini dinyatakan aktif kembali oleh ketuanya yang baru, Efendi 
Simbolon dari F-PDI Perjuangan. 

Ketua Pansus berencana memanggil sejumlah jenderal yang di-
duga mengetahui operasi penghilangan orang secara paksa ini pada 
periode 1997-1998. Nama-nama jenderal yang masuk dalam daft ar 
panggilan antara lain Prabowo Subianto, Sutiyoso, Susilo Bambang 
Yudhoyono, serta Wiranto. Jadwal pemanggilan pun disusun termasuk 
panggilan kepada korban. 

Pernyataan ketua Pansus lantas ditanggapi bermacam-macam 
oleh berbagai pihak yang hampir senada. Ketua Ikatan Orang Hi-
lang (IKOHI) Mugiyanto mengatakan bahwa penghidupan kembali 

193 http://64.203.71.11/kompas-cetak/0508/12/utama/1967676.html. 
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Pansus ini merupakan sebuah progress. Tapi jika dari awal tidak 
dinyatakan untuk menyelesaikan kasus, IKOHI akan menolaknya. 
Sementara Usman Hamid mengatakan Pansus ini pekat dengan ke-
pentingan politik untuk menghadang calon presiden dari latar be-
lakang militer pada Pemilu 2009 ini. Tuduhan politisasi ini tak dapat 
ditampik mengingat empat jenderal yang disebut mengetahui kasus 
orang hilang ini sedang menyiapkan diri maju ke bursa pencalonan 
presiden.

Dengan demikian, kepentingan Pansus Orang Hilang bisa 
dikatakan tidak selalu sejalan dengan keinginan korban untuk 
menyelesaikan kasus ini. Karena tiadanya inisiatif Pansus dan juga 
pemerintah untuk memberikan kejelasan menyangkut keberadaan 
13 orang yang masih dinyatakan hilang ini. Artinya, korban potensial 
menerima viktimisasi kedua. Menurut Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan 
Politik, hak hidup merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap 
orang. Ketentuan berikutnya dalam kovenan itu menjamin bahwa 
tiap orang tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang dan di-
rampas kemerdekaannya. Ini yang terjadi dalam penghilangan orang 
secara paksa (disappearence).

IV.6. Komitmen HAM DPR Dalam Fungsi Pengawasan

Penegakan dan pemajuan HAM oleh negara saat ini tidak lagi men-
jadi monopoli Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemegang 
kekuasaan eksekutif. DPR sebagai bagian dari kekuasaan negara juga 
memiliki tugas dalam memajukan HAM. Secara institusional, DPR 
memiliki mandat pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintahan. 
Pengawasan DPR bisa diartikan sebagai perwujudan mekanisme 
check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Dengan adanya 
pengawasan oeh DPR, maka kekuasaan negara tidak tertumpu pada 
satu cabang kekuasaan saja. Artinya, maju-mundurnya pemajuan 
HAM juga tergantung pada tingkat pengawasan DPR.

Dengan melihat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dengan 
instrumen konstitusi UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
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HAM, riset ini menemukan bahwa dari 11 pengajuan Hak Interpelasi 
oleh DPR, hanya empat kasus pengajuan yang memiliki dimensi 
HAM. Sedang dari 9 pengajuan Hak Angket, penelitian mencatat ter-
dapat lima pengajuan saja. Dari sembilan hak angket yang pernah di-
ajukan, hanya satu saja yang berhasil disetujui DPR lewat Rapat Pari-
purna, yakni menyangkut pengajuan Hak Angket terhadap Kebĳ akan 
Pemerintah Menaikkan Harga BBM pada akhir Juni 2008. Delapan 
pengajuan Hak Angket lainnya selalu kandas dalam rapat paripurna 
dalam penentuan keputusan. Kandas dalam hal ini bisa berarti ditolak 
atau diterima substansinya saja tapi tugas pelaksanaannya diserahkan 
kepada alat kelengkapan DPR. 

Kandasnya pengajuan Hak Angket ini ditengarai karena faktor 
dominasi fraksi pendukung Pemerintah yang secara kuantitas jumlahnya 
lebih banyak ketimbang fraksi oposisi. Dalam lima pengajuan Hak Ang-
ket yang terkait dengan HAM dalam penelitian ini, setidaknya ada 
dua fraksi pendukung Pemerintah yang selalu menolak pengajuan 
Hak Angket: F-PG dan F-PD. Sedang hanya ada satu fraksi yang se-
cara konsisten menyetujui pengajuan Hak Angket, yakni F-PDIP. 
Meski demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa fraksi 
yang selalu mendukung hak angket merupakan aktor yang konsisten 
terhadap pemajuan HAM. Karena untuk menelaah lebih jauh soal itu, 
perlu dilakukan sebuah penelitian kembali dengan metode yang jelas 
berbeda dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, misal-
nya dengan memeriksa anggaran partai dari fraksi yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua fraksi yang kerap menolak 
pengajuan Hak Angket, yakni F-PBR dan F-BPD. Dari lima hak ang-
ket yang menjadi objek penelitian ini, empat di antaranya ditolak oleh 
dua fraksi tersebut. Sementara lima fraksi lainnya cenderung tidak 
menunjukkan sikap yang jelas dengan sejumlah pertimbangan politik 
jangka pendek mereka (Lihat Lampiran Pemetaan Fraksi-fraksi dalam 
Pengajuan Hak Angket DPR). Seperti terjadi pada F-PKB, F-PPP, dan 
F-PAN dalam kasus Hak Angket atas Kebĳ akan Pemerintah Melaku-
kan Impor Beras, tahun 2006. Beserta F-PKS dan F-PDIP, ketiga fraksi 
ini sebelumnya adalah pendukung pengajuan hak angket. Namun 



203

dalam pengambilan keputusan ketiganya mengalami perubahan 
sikap dengan memilih hak interpelasi yang status pengawasannya 
lebih rendah ketimbang hak angket. 

Perubahan sikap politik cenderung dilakukan oleh fraksi-fraksi 
pemilih jalan tengah di luar fraksi pendukung dan oposan. Selain       
F-PKB, F-PPP, dan F-PAN dalam pengajuan hak angket impor beras, 
F-PKS juga melakukan hal yang sama ketika pengajuan Hak Angket 
terhadap Kebĳ akan Pemerintah Melakukan Lelang Gula Illegal. Pola 
perubahan sikap yang terjadi sama, yakni didahului dengan adanya 
pertemuan Presiden atau Wakil Presiden dengan para menteri yang 
berasal dari fraksi-fraksi tersebut. Pertemuan Presiden atau Wakil 
Presiden dengan para menteri tidak dapat dikatakan sebagai per-
temuan yang netral atau datar antara Presiden dan pembantunya. 
Namun pertemuan itu jelas mengandung maksud politik tertentu 
yang cenderung menekan para menteri dari partai politik. Ini bisa 
dilihat dari adanya perubahan sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap 
pengajuan Hak Angket DPR.

Dari beberapa temuan ini, terlihat bahwa fungsi pengawasan 
DPR belum mampu menjadi satu pilar dalam menegakkan dan me-
majukan hak asasi manusia. Norma-norma HAM belum terinternalisasi 
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Meskipun secara prose-
dural dilakukan, sangat minim ditemukan hasil yang substantif dari 
implementasi fungsi ini. Sehingga dapat dimaklumi apabila pelak-
sanaan fungsi pengawasan melalui hak angket dan hak interpelasi 
sering dipersepsikan sarat kepentingan politik sesaat, seperti ke-
pentingan mempertahankan kursi menteri yang berasal dari partai 
politik di kabinet. 

Penelitian ini juga mencatat bahwa meski sampai sekarang, 
DPR telah kerap mengajukan dua macam haknya, yakni Hak Inter-
pelasi dan Hak Angket, tapi dalam kenyataannya status kedua hak 
ini tidak sama. Ini dikarenakan implikasi politik terhadap pengajuan 
keduanya berbeda. Dalam kasus ini, pengajuan hak angket memiliki 
status yang lebih tinggi ketimbang hak interpelasi karena jika sebuah 
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hak angket disetujui, maka akan dibentuk Panitia Angket yang me-
miliki kewenangan seperti proyustisia yang bisa menyelidiki dan 
memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat sebuah masalah. Dengan 
dasar ini, maka dapat dipahami bahwa fraksi-fraksi pendukung 
pemerintah, memiliki kecenderungan akan mengganjal setiap pengajuan 
hak angket. 

Selama ini dalam pengajuan hak interpelasi dan hak angket 
DPR memang telah memiliki parameter yang jelas yakni kebĳ akan 
Pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas serta yang 
diduga melanggar UU. Namun penelitian ini melihat lebih dalam 
bahwa terdapat kasus-kasus yang sebenarnya memiliki dimensi 
pelanggaran HAM serius tapi DPR hanya bersikap merespon, dan 
tidak mengajukan hak pengawasannya. Kasus-kasus seperti busung 
lapar, polio, yang terjadi di banyak provinsi di Indonesia sangat terkait 
dengan dimensi HAM semestinya bisa dĳ adikan poin penting penting 
bagi pengawasan DPR terhadap kinerja eksekutif dalam pemenuhan 
hak atas kesehatan dan hak atas hidup yang layak rakyat. Demikian 
pula bila dilihat dari dampaknya terhadap pelanggaran HAM, maka 
penanganan kasus Lumpur Lapindo oleh Pemerintah, seharusnya 
dapat diawasi secara ketat oleh DPR. Namun akibat dominasi politik 
transaksional, yang terjadi justru DPR hanya mengajukan kedua ka-
sus itu sebagai materi pengajuan hak interpelasi, bukan hak angket. 
Bandingkan bila kasus ini memiliki nilai politis sangat tinggi seperti 
kasus dugaan mark-up dalam penjualan kapal tanker milik Pertamina 
yang diajukan sebagai Hak Angket DPR meski akhirnya ditolak. 

Berdasar atas temuan itu, penelitian ini menyimpulkan belum 
terdapat suatu parameter yang handal (reliable) dalam melaksanakan 
fungsi-fungsi pengawasan DPR. Satu-satunya parameter yang diper-
gunakan dalam pengajuan hak-hak angket maupun interpelasi, yakni 
kebĳ akan Pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas 
serta yang diduga melanggar UU; masih terlalu luas dan multitafsir. 
Sebagai contoh sikap DPR yang memahami tindakan politik Pemerintah 
dalam mengeluarkan SKB Tiga Menteri menyangkut pembekuan 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Persetujuan DPR atas kebĳ akan 
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Pemerintah menyangkut SKB Ahmadiyah ini menunjukkan bahwa 
DPR kurang memiliki kepekaan terhadap HAM. Berbagai prinsip dan 
standar hak asasi yang sangat jelas dan penting justru belum dapat 
digunakan sebagai suatu perangkat yang efektif dalam menjalankan 
fungsi ini, baik dalam mempertimbangkan pengajuan hak maupun 
dalam proses pembahasan masalah yang menjadi subyek pengajuan 
hak. 

Ini makin memperkuat kesimpulan bahwa kerja pengawasan 
masih didominasi politik transaksional antar aktor di DPR. Dengan 
demikian yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan 
politik jangka pendek partai-partai yang ada. Dan norma-norma 
HAM menjadi terpinggirkan.
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BAB V
PENUTUP DAN REKOMENDASI

Secara umum dapat disimpulkan, meski DPR memiliki kewenangan 
yang cukup besar, khususnya dalam tahapan pembentukan hukum 
(law making process), yang terimplementasi dalam kerja pembuatan 
undang-undang, dan juga kewenangan untuk mengawasi kerja-kerja 
eksekutif. Namun, peran serta DPR terhadap upaya pemajuan, pe-
menuhan dan penegakan hak asasi manusia tergolong masih lemah. 
Lemahnya peranan DPR ini, terlihat dari rendahnya komitmen DPR 
dalam membentuk undang-undang yang ramah, dan dan dapat men-
jadi acuan, serta berperan bagi penguatan perlindungan hak asasi 
manusia. 

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini, rendahnya komitmen 
DPR terhadap hak asasi manusia, antara lain terlihat dari rendahnya 
inisiatif DPR untuk melakukan pembahasan dan pembentukan 
undang-undang yang berimplikasi positif bagi penguatan hak asasi 
manusia. hal ini terbukti dari minimnya implementasi pembentukan 
undang-undang yang memperkuat hak asasi manusia, bilamana 
disandingkan dengan keseluruhan jumlah produk legislasi DPR se-
lama 2005-2008. Inisiatif pembahasan justru lebih banyak yang datang 
dari pemerintah. 

Lemahnya komitmen DPR untuk menciptakan produk legislasi 
yang memperkuat HAM, dapat dibaca dari tidak adanya inisiatif DPR 
untuk melakukan ratifi kasi atau pun aksesi (bentuk-bentuk pengesah-
an lainnya) instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. 
Usulan pengesahan instrumen internasional HAM justru keseluruhannya 
datang dari pemerintah. 
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Rendahnya komitmen DPR terhadap HAM, juga dapat dilihat 
dari tidak tanggapnya DPR, untuk segera melakukan revisi undang-
undang, yang telah dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh Mahka-
mah Konstitusi. Khususnya undang-undang yang memiliki relasi 
kuat bagi perlindungan hak asasi manusia, seperti halnya UU No. 27 
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dibatal-
kan MK pada 2006. 

Dalam setiap proses pembentukan undang-undang, DPR pun 
belum terlihat melakukan internalisasi norma-norma dan standar hak 
asasi manusia secara baik, hal ini terlihat dari substansi rancangan 
undang-undang maupun perdebatan yang mengemuka dalam setiap 
proses pembahasan undang-undang. Perdebatan lebih banyak me-
nyoal permasalahan redaksional, dan kurang menyentuh substansi 
dari materi muatan undang-undang, kecuali pada pembentukan un-
dang-undang yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi bagi mereka. 
Kecenderungan ini memperlihatkan belum adanya indikator/parameter 
yang dimiliki masing-masing fraksi di DPR, maupun DPR secara 
kelembagaan, untuk menilai apakah sebuah produk legislasi, sejalan 
atau tidak dengan HAM. 

Selain beberapa hal di atas, DPR juga belum memiliki konsis-
tensi dalam membentuk peraturan yang berelasi dengan HAM, ada 
ketimpangan antara rencana dengan implementasi. Hal ini dapat 
dilihat dari apa yang sudah ditegaskan DPR dalam Program Legis-
lasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009, dan daft ar rancangan undang-
undang yang menjadi target mereka. Dalam Prolegnas 2005-2009 DPR 
memiliki cita-cita tinggi untuk memberikan perlindungan terhadap 
hak asasi manusia, namun pada tingkat implementasinya rupa-rupanya 
masih jauh panggang dari api. 

Sejumlah fakta di atas memberikan gambaran tentang tidak 
adanya konsistensi keberpihakan fraksi-fraksi di DPR terhadap hak 
asasi manusia. inkonsistensi ini terlihat dari tidak adanya satu fraksi 
pun, yang secara menyeluruh berkomitmen terhadap hak asasi ma-
nusia, pada setiap proses pembentukan undang-undang. Sikap fraksi 
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sangat digantungkan pada nilai kepentingan dari masing-masing 
rancangan undang-undang yang dibahas. Bukan pada kepentingan 
memperjuangkan hak asasi manusia tiap warganegara. Kecenderungan 
ini membuktikan, tingginya politik transaksional antar-fraksi di DPR 
dalam setiap proses pembentukan undang-undang. Yang mereka 
kedepankan bukan prinsip hak asasi manusia, tetapi bagaimana ke-
pentingan mereka diperdagangkan, untuk memperoleh tawaran harga 
paling tinggi, dan ujungnya adalah kompromi.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR juga belum 
mampu untuk menjadikan fungsi pengawasan sebagai satu pilar 
dalam menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.  Meskipun 
secara prosedural dilakukan, namun sangat minim ditemukan ha-
sil yang substantif dari implementasi fungsi ini. Sehingga dapat 
dimaklumi apabila pelaksanaan fungsi pengawasan melalui hak 
angket dan hak interpelasi sering dipersepsikan sarat kepentingan 
politik sesaat. Hal ini dimungkinkan karena belum terdapat suatu 
parameter yang reliable dalam melaksanakan fungsi-fungsi terse-
but. Satu-satunya parameter yang dipergunakan dalam pengajuan 
hak-hak tersebut, yakni kebĳ akan Pemerintah yang penting, strategis, 
dan berdampak luas serta yang diduga melanggar UU; masih ter-
lalu luas dan secara mudah dapat mengundang penafsiran.  Seba-
liknya berbagai prinsip dan standar hak asasi yang sangat jelas dan 
penting justru belum dapat dipergunakan sebagai suatu perangkat 
yang efektif dalam menjalankan fungsi ini, baik dalam memper-
timbangkan pengajuan hak maupun dalam proses pembahasan 
masalah yang menjadi subyek pengajuan hak. 

Salah satu ancaman lain terhadap pemajuan dan perlindungan 
hak asasi melalui fungsi pengawasan DPR adalah tingginya praktik 
transaksional antar fraksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 
Polarisasi kekuatan politik di dalam tubuh DPR memungkinkan hal 
ini terjadi. Dinamika pengambilan keputusan di DPR sangat ditentu-
kan oleh dua kekuatan besar di DPR, di satu sisi kekuatan mayoritas 
yang kritis loyalis terhadap eksekutif, dan kekuatan yang mencoba 
berfungsi sebagai kekuatan oposisi di pihak lain. Fraksi-fraksi lain 
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sulit untuk menjadi satu kekuatan yang efektif dalam menentukan 
proses pengambilan keputusan, sebaliknya, justru sering menjadi pi-
hak yang dimanfaatkan oleh kedua kekuatan yang berhadapan se-
cara diametral. Dalam konfi gurasi ini, dapat dengan mudah dilihat 
bagaimana kepentingan pemajuan dan perlindungan hak asasi ma-
nusia menjadi agenda yang terpinggirkan dari fungsi pengawasan. 

Dengan seluruh paparan di atas sebagai landasan, maka 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menggaris 
bawahi beberapa hal-hal pokok sebagai rekomendasi di bidang 
hak asasi manusia untuk DPR periode mendatang, yaitu:

1. Hak asasi manusia harus tetap ditegaskan sebagai norma dasar 
dan utama dalam tata penyelenggaraan negara, baik di pu-
sat mau pun di daerah. Koordinasi dan sinergi antar-lembaga 
negara harus lebih diperbaiki, karena hak asasi manusia hanya 
bisa ditegakkan jika koordinasi dan sinergi dalam penyeleng-
garaan negara dan pemerintahan berjalan secara efektif. 

2. DPR sebaiknya menjadikan perspektif hak asasi manusia 
dan internalisasi norma-norma hak asasi manusia sebagai 
salah satu landasan pertimbangan penyusunan legislasi 
dalam periode mendatang, untuk menjamin terpenuhi serta 
terlindunginya hak-hak warga negara.

3. DPR diharapkan meninjau ulang serta memperbaiki produk 
perundang-undangan yang tidak berperspektif HAM yang 
merupakan produk DPR periode sebelumnya.

4. DPR harus memperhatikan dan memastikan ketersediaan ang-
garan untuk agenda pemenuhan dan penegakan keadilan. 
Antara lain biaya operasional perlindungan saksi dan korban, 
rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dll.

5. DPR harus membuat suatu langkah yang lebih responif un-
tuk mewujudkan agenda-agenda hak asasi manusia, serta 
mengefektifk an pembentukan sistem administrasi dan proses 
kerja panita-panita khusus maupun panitia-panitia kerja yang 
terkait dengan penegakan HAM.
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6. DPR harus mengupayakan untuk memformilkan keputusan-
keputusan politik pemerintah yang mendukung pemajuan dan 
penegakan hak asasi manusia, serta memperkuat mekanisme 
pengawasan pelaksanaan undang-undang yang bertujuan me-
lindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

***
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Lampiran 

Kilas Pandang Produk Legislasi DPR Periode 2004-2009 
dalam Relasinya dengan Hak Asasi Manusia

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2005 Tentang Penetapan PERPPU 
No. 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan  Mulai  Berlakunya UU 
No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial Menjadi Undang-Undang

Dengan alasan belum adanya pemahaman dan berbagai kesiapan 
sarana, prasarana, serta sumberdaya manusia, baik di lingkungan 
pemerintah maupun lembaga peradilan, maka presiden akhirnya 
berinisiatif untuk menunda mulai berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang se-
harusnya mulai berlaku semenjak tanggal 14 Januari 2005. Be-
lum adanya kesiapan dari institusi yang menangani penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial ini, dikhawatirkan justru akan ber-
dampak terganggunya suasana hubungan industrial yang dapat ber-
dampak negatif bagi upaya pemulihan ekonomi Indonesia, bilamana 
undang-undang tersebut tetap dipaksakan untuk berlaku. 

Dampak negatif ini dapat terjadi karena di satu pihak lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (pengadilan hubungan 
industrial) berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 belum dapat melak-
sanakan tugasnya, namun di sisi lain ketentuan hukum yang selama 
ini dipakai untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 
sudah dicabut. Sebelumnya perselisihan hubungan industrial, dise-
lesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat 
(P4P), dan penyelesaian perselisihan perburuhan daerah (P4D), yang 
diatur dalam UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan, dan UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 
Kerja di Perusahaan Swasta. Keluarnya Perppu ini juga disandarkan 
pada Surat Ketua MA No.KMA/674/XII/2004.194 

194  Presiden Tandatangani Perppu, UU PPHI Ditunda Setahun, Hukumonline, 14 Januari 2005.
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Undang-undang yang seharusnya mulai diberlakukan pada 14 
Januari 2005 ditangguhkan pemberlakuannya hingga 14 Januari 2006. 
UU PPHI ini mensyaratkan adanya pengadilan khusus hubungan in-
dustrial dalam peradilan umum, yang selama ini tidak dikenal dalam 
sistem penyelesaian sengketa perburuhan. Karena itu diperlukan per-
siapan untuk beberapa waktu lamanya, guna menjamin tujuan yang 
dimaksud UU No. 2 Tahun 2004.195 Perppu No. 1 Tahun 2005, selan-
jutnya dikuatkan DPR menjadi undang-undang, setelah sebelumnya 
dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Materi undang-undang ini hanya 
terdiri dari dua pasal. Pasal 1 yang menyatakan tentang pengesahan 
Perppu menjadi undang-undang, dan Pasal 2 menyatakan bahwa un-
dang-undang tersebut berlaku semenjak diundangkan. 

Secara substantive undang-undang ini dapat dikatakan tidak 
ada persoalan, karena memang hanya mengesahkan Perppu menjadi 
undang-undang, sehingga tidak terdapat materi-materi krusial yang 
diperdebatkan. Sedangkan mengenai materi muatan dari UU No. 2 
Tahun 2004 lebih banyak mengatur mengenai tata acara penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. Dalam undang-undang ini disebut-
kan beberapa hal yang termasuk ke dalam perselisihan hubungan in-
dustrial yaitu: perselisihan hak; perselisihan kepentingan;  perselisihan 
pemutusan hubungan kerja; dan perselisihan antar serikat pekerja/seri-
kat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

Kemudian mengenai mekanisme penyelesaiannya dalam 
undang-undang ini diatur beberapa mekanisme yang meliputi: 
Penyelesaian melaui Bipartit, Tripartit, Arbitrase dan Pengadilan 
Hubungan Industrial. Penyelesaian Bipartit dapat dilakukan me-
lalui musyawarah untuk mufakat oleh para pihak, tanpa dicampuri 
oleh pihak manapun. Sedangkan penyelesaian Tripartit dilakukan, 
dalam hal apabila penyelesaian perselisihan melalui Bipartit antara 
pengusaha dengan buruh tidak dapat tercapai, sehingga pemerintah 
dalam kewenangan dan fungsinya dapat memberikan pelayanan 
masyarakat kepada pekerja/buruh dan pengusaha, serta berkewa-

195  Pemberlakuan Undang-undang PPHI Ditunda Setahun, Tempointeraktif, 14 Januari 2005.
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jiban memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial tersebut. Upa-
ya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang 
bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak 
yang berselisih (buruh dan pengusaha). 

Tentang penyelesaian melalui Arbitrase adalah penyelesaian 
perselisihan yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, 
berdasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Apabila di dalam 
Perjanjian Kerja Bersama tidak diatur tentang penyelesaian perselisihan 
secara Arbitrase, maka para pihak dapat membuat perjanjian pen-
dahuluan yang memuat penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase 
pada saat sengketa telah terjadi. Penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial melalui Arbitrase yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
para pihak, tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial, karena Putusan Arbitarse bersifat akhir dan tetap, kecuali 
dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pembatalan ke Mahkamah 
Agung RI.

Sedangkan penyelesaian hubungan industrial adalah pe-
nyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, 
yang dilakukan apabila tahapan proses Bipartit dan Tripartit ti-
dak dapat menemui titik temu. Permohonan pemeriksaan dilaku-
kan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak yang tidak 
menerima anjuran dari mediator ataupun konsiliator, kepada Ketua 
Pengadilan Hubungan Industrial. Pemeriksaan sengketa perselisihan 
hubungan industrial dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang berang-
gotakan 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang hakim pengadilan negeri 
dan 2 (dua) orang hakim ad–hoc, yang pengangkatannya diusulkan 
oleh organisasi pengusaha dan organisasi buruh. 

Meski ada beberapa kritik terhadap pengaturan ini, khusus-
nya berkait dengan asas cepat dan biaya murah dalam penyelesaian 
perselisihan menurut undang-undang ini. Oleh karena untuk 
penyelesaian melalui arbiter, para pihak yang berselisih juga harus 
mengeluarkan sejumlah biaya (Pasal 34 ayat (2) huruf (c)) yang berke-
naan dengan biaya arbitrase dan honorarium arbiter yang besarnya-
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pun masih belum jelas.196 Akan tetapi, secara umum, lahirnya undang-
undang ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak 
buruh, yang seringkali dikalahkan oleh kepentingan pengusaha, dan 
kurang mendapat perlindungan dari pemerintah, ketika penyelesaian 
perselisihan sekedar dilakukan melalui mekanisme P4P dan P4D.

Undang-undang ini adalah sebagai upaya untuk menjalankan 
amanat dari Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam pasal terse-
but diatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakukan yang sama di ha-
dapan hukum, termasuk di dalamnya bagi buruh sebagai bagian 
dari warganegara Indonesia. Sedangkan dalam ayat dua-nya diatur 
mengenai hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut jelas 
mengamanatkan dan mengingatkan tentang perlunya suatu relasi 
yang seimbang dan adil, termasuk dalam hubungan kerja sekaligus. 
Karena itu diperlukan sebuah lembaga penyelesaian perselisisihan 
hubungan industrial, yang di dalamnya terdapat pengadilan hubungan 
industrial, sebagai langkah untuk menjamin hak-hak buruh.

Karena undang-undang ini sekedar menangguhkan berlakunya 
suatu undang-undang, sembari menunggu kesiapan infrastruktur 
dan sarana-prasarana bagi terbentuknya pengadilan hubungan in-
dustrial, maka di dalamnya pun tidak terdapat hal-hal yang sifatnya 
substansial memicu perdebatan. Dalam proses pembentukannya pun 
adem ayem, karena memang undang-undang hanya berimplikasi 
pada tertundanya masa berlaku UU No. 2 Tahun 2004. Dalam upaya 
penguatan hak-hak buruh, hadirnya undang-undang ini merupakan 
sebuah upaya untuk lebih memberikan jaminan dan kepastian hu-
kum bagi terpenuhinya dan ditegakkannya hak-hak buruh. 

Namun demikian, keluarnya Perppu dan undang-undang 
ini sesungguhnya memperlihatkan betapa kurang koordinasinya 
keseluruhan pemangku kepentingan terkait, di dalam proses pem-

196 Saepul Tavip, Quo Vadis UU Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, dalam http://
www.gp-ansor.wordpress.com/Quo Vadis UU Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial - 
Gerakan Pemuda Ansor.htm, diunggah pada 16 Nopember 2006.
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bentukan suatu undang-undang. Dalam kasus ini, pemerintah dan 
DPR terkesan meninggalkan Mahkamah Agung sebagai pihak yang 
akan diserahi tugas dalam pembentukan pengadilan, ketika berlang-
sung proses pembentukan undang-undangnya. Akibatnya, ketika 
MA harus mengimplementasikan undang-undang dimaksud, belum 
ada kesiapan sumberdaya, infrastruktur, dan anggaran. Oleh kare-
nanya ke depan, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, 
musti secara serius dipertimbangkan perihal kesiapan keseluruhan 
insfrastruktur dan sumberdaya, yang bakal ditimbulkan sebagai im-
plikasi dari perintah suatu undang-undang, sehingga tidak ada lagi 
penundaan yang tidak perlu.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 tentang Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi 
Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

Tidak ada perdebatan berarti dalam proses pembahasan undang-
undang ini, sebab sekedar mengesahkan Perppu menjadi undang-
undang, sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan tarik ulur ke-
pentingan yang sifatnya substantif. Apalagi sebelum mengeluarkan 
Perppu ini, pemerintah telah terlebih dahulu melakukan pembicara-
an informal dengan fraksi-fraksi di DPR. Keluarnya Perppu ini meru-
pakan kelanjutan dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) 
tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan 
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, tiga hari sebelumnya.197

Seperti halnya undang-undang lainnya yang menetapkan 
Perppu menjadi undang-undang, UU No. 10 Tahun 2005 ini pun 
hanya terdiri dari dua pasal. Pasal 1 mengatur tentang ditetapkan 
Perppu menjadi undang-undang, sedang Pasal 2 menyatakan wak-
tu mulai berlakunya undang-undang, yaitu semenjak diundangkan. 

197 Besok, Presiden Tandatangani Perpres Rehabilitasi Aceh dan Nias, Kompas Cyber Media, 
Kamis 14 April 2005.
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Tentang materi muatan dalam Perppu ini, lebih banyak mengatur 
mengenai bentuk dan struktur kelembagaan Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Wilayah Aceh-Nias, serta tugas dan kewenangannya. 

Defi nisi Rehabilitasi menurut pengaturan ini adalah perbaikan 
dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sam-
pai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana, dengan sa-
saran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat wilayah pasca-bencana.198 
Sedangkan yang dimaksud Rekonstruksi dalam undang-undang ini 
adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan 
di wilayah pasca-bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun ma-
syarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan 
perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, 
dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala 
aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca-bencana.199

Struktur Kelembagaan BRR

Secara kelembagaan BRR terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penga-
was, dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana BRR diberi kewenangan 
mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi wilayah pasca-bencana gempa bumi dan tsunami Aceh-
Nias. 

Dewan Pengarah BRR beranggotakan 17 orang, yang terdiri 
dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merang-
kap anggota, dan 15 anggota. Anggota Dewan Pengarah, yang di 
dalamnya berasal dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
pemuka agama/ulama/adat, tokoh masyarakat, dan akademisi. 
Dewan Pengarah bertugas memberi arahan dalam perumusan, peren-
canaan, dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan 
Dewan Pengawas beranggotakan sembilan orang, terdiri dari seorang 

198 Pasal 1 ayat (2) Perppu No. 2 Tahun 2005.
199 Pasal 1 ayat (3) Perppu No. 2 Tahun 2005.
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ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, 
dan tujuh anggota. Dewan Pengawas berasal dari unsur tokoh ma-
syarakat yang memiliki pemahaman memadai dalam bidang penga-
wasan. Dewan ini berwenang untuk menunjuk dan menggunakan 
jasa auditor independen profesional atau tenaga ahli lainnya. 

Badan Pelaksana BRR terdiri atas Kepala Badan Pelaksana, 
Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan 
deputi-deputi. Wakil Kepala Badan Pelaksana dĳ abat oleh Gubernur 
Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara Sekretaris Badan Pelaksana 
dan deputi- deputi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keppres 
atas usulan Kepala Badan Pelaksana. 

Tugas Badan Pelaksana BRR antara lain meliputi: Pertama, 
merumuskan strategi dan kebĳ akan operasional; Kedua, menyiap-
kan rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana; Ketiga, menyusun 
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan rencana induk, 
dengan memerhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah 
pasca-bencana; Keempat, melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran; Kelima, 
melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rang-
ka kerja sama dengan pihak lain; Keenam, melaksanakan kegiatan 
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
Ketujuh, mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain 
yang terkait; Kedelapan, memastikan penggunaan dana rehabilitasi 
dan rekonstruksi dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan 
bebas dari tindak pidana korupsi.

Badan ini mengelola anggaran yang sangat besar, perkiraan 
dari APBN 2005 saja mencapai Rp 41 triliun, belum lagi dana-dana 
lain dari negara donor, yang dikucurkan untuk membantu Aceh-Nias. 
Dengan anggaran yang besar tersebut, BRR diberi tugas-tugas untuk 
melaksanakan dan merealisasikan proyek-proyek di lapangan.200 

200 Perppu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Ditandatangani, Kompas, 19 April 2005.
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BRR berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Presiden. Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan 
semesteran (per enam bulan), tahunan, dan akhir tahun, atau sewaktu-
waktu jika diperlukan. Laporan keuangan yang dibuat Badan Pelak-
sana akan diaudit oleh BPK. Masyarakat dapat memperoleh akses ter-
hadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit mengenai 
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Meski peraturan ini melakukan pengaturan tentang penanganan 
rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca-bencana, namun dalam 
materi muatannya undang-undang ini tidak memberikan pengaturan 
secara tegas dan tersurat tentang hak masyarakat korban bencana. 
Hak-hak masyarakat hanya diatur secara tersirat dalam ketentuan 
Pasal 4 yang mengatur tentang ruang lingkup rehabilitasi. Dalam ke-
tentuan ini disebutkan, rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihan:

a. Prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
b. Prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, 

keuangan, serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah;
c. Prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial;
d. Prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
e. Prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
f. Hak-hak atas tanah dan bangunan;
g. Prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; 

dan
h. Prasarana dan sarana yang berkait langsung dengan normalisasi kegiatan 

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan pengaturan mengenai hak-hak masyarakat, khusus-
nya ketentuan yang memberi ruang bagi masuknya partisispasi ma-
syarakat dalam proses penangan dan penanggulangan pasca-bencana 
belum diatur dalam undang-undang ini. Kendati demikian secara 
umum undang-undang tidak berseberangan dengan pemenuhan dan 
perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat korban 
bencana. Akan tetapi pada tingkat implementasi, menurut laporan dari 
Komnas Perempuan, banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi ma-
nusia, khususnya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. 
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Hal ini didasarkan pada temuan Komnas Perempuan yang mengungkap 
adanya 191 kasus diskriminasi, penggusuran paksa dan juga kekerasan 
terhadap perempuan pengungsi di 15 kota/kabupaten di Nanggroe Aceh 
Darussalam.201

Undang-undang ini masih menempatkan masyarakat korban 
bencana sekedar sebagai objek, belum memposisikan masyarakat se-
bagai subjek yang layak terlibat dalam setiap gerak rehabilitasi dan 
rekonstruksi, akibatnya pada tingkat implementasi banyak muncul 
persoalan-persoalan yang justru menyengsarakan masyarakat, seperti 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kualitas bantuan—
perumahan misalnya, yang kualitasnya memprihatinkan dan tidak layak 
huni. Setidaknya undang-undang ini berupaya untuk menjalankan 
amanat dari Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang 
di dalamnya mengatur tentang hak hidup sejahtera lahir batin dan 
bertempat tinggal dan hak atas pelayanan kesehatan. Namun demiki-
an, undang-undang ini belum sepenuhnya menjalankan amanat Pasal 
28H ayat (1) tersebut, karena belum mampu sepenuhnya memberikan 
jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan 
yang tidak komprehensif dalam undang-undang ini berakibat pada 
lemahnya partisipasi masyarakat, yang selanjutnya berimplikasi pada 
dominannya kerja-kerja BRR, sementara masyarakat sekedar menjadi 
objek yang kurang dilibatkan dalam perencanaan dan implementasinya 
di lapangan. Artinya, undang-undang ini belum sepenuhnya menem-
patkan hak asasi manusia sebagai landasan atau kerangka konseptual 
dan pikir dalam upaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi ma-
syarakat korban bencana. 

Belum adanya undang-undang penanggulangan bencana se-
bagai undang-undang payung, bisa menjadi alasan tidak dĳ adikan-
nya HAM sebagai landasan berdirinya undang-undang ini, tetapi 
mengapa jaminan HAM yang ada pada konstitusi, sebagai norma 
tertinggi turut pula tidak  diindahkan. Tidak diindahkannya hak-hak 
konstitusional warganegara oleh undang-undang ini dapat dilihat 
dari konsiderannya, yang sama sekali tidak mencantumkan klausula-

201 Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Mengabaikan Perempuan, Hukumonline, 22 April 2006.
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klausula konstitusi mengenai jaminan HAM bagi warganegara. Justru 
yang dimunculkan hanyalah klausula mengenai relasi pusat dan 
daerah (Aceh) dan relasi keuangan pusat dan daerah.

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Tenaga pengajar merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang baik berarti mendapat 
dukungan penuh dari semua faktor yang terlibat di dalamnya, terma-
suk tenaga pendidik yang berkualitas. Terciptanya pendidikan yang baik 
berarti telah menyumbang sesuatu yang penting dalam upaya mencer-
daskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan gagasan besar lain 
sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.  
Namun untuk mencapai semua itu pemerintah perlu memberikan per-
hatian khusus pada tenaga pendidik sebab hanya dengan demikian pen-
didikan yang baik akan tercipta. Guru dan dosen harus mendapat kepas-
tian dan perlindungan hukum, mendapat kesejahteraan yang layak, dan 
karir yang jelas. Demikian beberapa pokok pikiran dari penyusunan 
undang-undang guru dan dosen; pokok pikiran  yang bisa kita dalam 
konsideran dan Penjelasan Umum undang-undang ini. Beberapa pasal 
yang dicantumkan dalam konsideran mengingat (yaitu Pasal 30 UUD 
1945 dan undang-undang No. 20/2003—keduanya terkait dengan ma-
salah pendidikan) juga menunjukan bahwa undang-undang guru dan 
dosen merupakan penjabaran peraturan terkait pendidikan sebelumnya 
sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah memajukan pendidikan 
nasional. 

Namun apakah undang-undang yang valid, baik dari sisi kon-
stitusi maupun tujuan yang mendasarinya ini telah memenuhi harapan 
publik soal pendidikan? Atau, sebaliknya, undang-undang ini hanya 
menambah peraturan baru tanpa memiliki manfaat apa pun bagi dunia 
pendidikan, khususnya guru dan dosen? untuk menjawab pertanyaan 
ini kita harus masuk pada pasal-pasal yang dikandung undang-undang 
tersebut.   

Kandungan Undang-Undang 

Undang-undang guru dan dosen terdiri dari delapan bab dan delapan 
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puluh empat pasal dengan sejumlah pokok ketentuan meliputi defi nisi, 
hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, perlindungan, 
hingga ketentuan sanksi dan peralihan.  

Salah satu pasal penting adalah perlindungan kepada para pen-
didik. Undang-undang guru dan dosen memastikan bahwa baik guru 
maupun dosen bebas untuk melakukan apa pun terkait dengan proses 
belajar mengajar. Dengan kata lain kebebasan akademis dĳ amin. Hal 
penting lainnya adalah soal hak pengajar dalam menjalankan profesinya 
yang di dalamnya termuat ketentuan soal kesejahteraan, tunjangan, 
dan penghargaan yang harus dipenuhi pemerintah. 

Soal kebebasan akademik Pasal 75 ayat (1) menyebutkan: 
“Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/
atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan ter-
hadap dosen dalam pelaksanaan tugas.” Kemudian, yang dimaksud 
perlindungan itu mencakup “perlindungan terhadap pelaksanaan 
tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan 
hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebe-
basan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta 
pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam 
pelaksanaan tugas” (Pasal 75 (4)).

Isu yang paling santer terdengar terkait tenaga pengajar adalah 
minimnya kesejahteraan dan kejelasan karir mereka. Dalam pasal 51 
hak-hak dosen mendasar ini dĳ elaskan. Di sana disebutkan bahwa 
dosen berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, 
promosi dan penghargaan.  Selanjutnya pada pasal 52 ayat (1) dĳ elas-
kan bahwa penghasilan di atas kebutuhan minimum itu meliputi gaji 
pokok, beberapa tunjangan, “serta maslahat tambahan yang terkait 
dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip peng-
hargaan atas dasar prestasi”. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah 
kesejahteraan dosen secara detail disebutkan dalam Pasal 53-59.

    Secara substansial sejumlah pasal yang ada dalam undang-
undang ini tidak ada yang bertentangan dengan HAM. Sebaliknya, 
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justru undang-undang ini baik langsung maupun tidak langsung 
memfasilitasi upaya negara untuk memberikan pendidikan yang baik 
bagi warganya—meskipun tentu saja proses mencerdaskan bangsa ti-
dak cukup dengan hanya mengesahkan undang-undang. Setidaknya, 
melalui undang-undang ini negara telah melihat guru dan dosen 
sebagai faktor yang penting dalam proses pendidikan di Indonesia. 
Melalui undang-undang ini status guru dan dosen diakui sebagai 
profesi yang keberadaannya dĳ amin sedemikian rupa sehingga mereka 
mendapat kepastian dan perlindungan dalam menjalankan peker-
jaannya.

Dua Kritik: Soal Kesejahteraan dan Kebebasan Akademik Guru 

Meski demikian, sebagaimana dituturkan rektor UGM Prof Sofi an 
Eff endi, undang-undang guru dan dosen masih memiliki banyak 
kekurangan terutama menyangkut kesejahteraan dan kepangkatan. 
Menurutnya menyangkut dua hal ini undang-undang guru dan dosen 
belum tegas. Lebih jauh dia menyatakan undang-undang tersebut 
tidak memiliki manfaat apa pun sebab masalah paling krusial terkait 
tenaga pengajar adalah masalah kesejahteraan dan itu tidak terwa-
dahi oleh undang-undang.202 Selain itu, kritik juga mengarah pada ru-
musan undang-undang yang tidak menyebutkan secara eksplisit soal 
perlindungan akademis guru.203 Hal ini berbeda dengan perlindungan 
yang dĳ amin undang-undang itu terhadap dosen yang menyebutkan 
secara eksplisit perlindungan dari “hambatan akademis”. Akibatnya, 
lanjut kritik tersebut, guru tidak memiliki keleluasan berkreasi se-
bagaimana dosen.

Dua kritik di atas, betapa pun penting untuk menjadi diper-
timbangkan, tetap tidak bisa menyangkal nilai mendasar dari un-
dang-undang guru dan dosen.  Bahkan kritik tersebut tidak lebih dari 
sekadar menegaskan kembali apa yang sudah ada dalam undang-un-
dang. Kritik pertama, undang-undang guru dan dosen tidak memuat 

202 Lihat: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/06/brk,20051206-70228,id.html. 
203 Kritik ini disampaikan oleh Retno Listyarti, Guru SMAN 13 Jakarta. Lihat: http://www.

sinarharapan.co.id/berita/0601/18/nas02.html.
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soal kesejahteraan dan kepangkatan, bisa diterima sebab masalah 
kesejahteraan pengajar adalah masalah klasik yang hingga kini be-
lum teratasi. Tapi undang-undang guru dan dosen sebenarnya sudah 
mencantumkan masalah tersebut. Pada bab IV bagian kedua undang-
undang tersebut, misalnya, sudah disebutkan tentang sejumlah hak 
dosen diantaranya: Pasal 51 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa dalam 
melaksanakan profesinya dosen berhak “memperoleh penghasilan 
di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan 
prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tu-
gas dan hak atas kekayaan intelektual.” Selanjutnya pada pasal 52 
ayat (1) dĳ elaskan bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebu-
tuhan minimum “meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada 
gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan 
fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat 
tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan 
dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.”

Kritik yang menyatakan undang-undang guru dan dosen tidak 
secara eksplisit mencantumkan perlindungan kebebasan akademik 
guru, kritik kedua, tidak substansial. Artinya, tanpa penyantuman 
kata kebebasan akademik pun undang-undang ini sebenarnya sudah 
menyebutkan soal tersebut. Dengan rumusan yang berbeda  Pasal 39 
ayat (4) disebutkan bahwa guru mendapat perlindungan hukum ter-
hadap “pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru 
dalam melaksanakan tugas.” Artinya, kebebasan akademis guru juga 
dĳ amin dalam undang-undang tersebut.

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik 
dalam Masalah Pidana

Latar belakang pengesahan UU ini berawal dari adanya kenyataan 
bahwa makin marak kejahatan yang dilakukan antarnegara. Ke-
jahatan tak lagi terbatas pada ruang lingkup geografi s tertentu. 
Seiring globalisasi tingkat kejahatan juga terjadi lintas batas negara 
atau transnasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan 
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hukum suatu Negara dengan Negara lain, sehingga perlu penanga-
nan melalui hubungan baik berdasar hukum Negara masing-masing.

Tata cara Permintaan dan Pemberian Bantuan Timbal Balik 
dalam Masalah Pidana. Maksudnya setiap Negara secara prinsip 
dapat mengajukan permintaan bantuan timbal balik dalam ma-
salah pidana, baik berdasarkan perjanjian maupun tidak. Perminta-
an tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan Negara 
yang diminta. Permintaan dan pemberian bantuan merupakan 
urusan antar pemerintahan kedua Negara, sehingga Menteri di-
beri otoritas untuk mewakili Negara untuk melakukan hal-hal ter-
kait dengan permintaan dan pemberian bantuan timbal balik. Se-
belumnya, Menteri harus mendapat permohonan permintaan dari 
Kapolri, Jaksa Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Persyaratan Pengajuan Permintaan

Jenis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Hal ini meliputi:

1. Mengindentifi kasi dan mencari orang;
2. Menunjukkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan 

atau membantu penyidikan;
5. Menyampaikan surat;
6. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
7. Perampasan hasil tindak pidana;
8. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan 

dengan tindak pidana;
9. Melarang transaksi kekayaan; dan/atau
10. Menindaklanjuti putusan pengadilan.

Transit, dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan orang yang 
diminta, maka jika seseorang berada dalam penahanan Negara asing 
ke Indonesia, maka Menteri dapat memberitahukan dan mengajukan 
permohonan untuk pengaturan penahanannya selama masa transit di 
Negara asing tersebut. Pembiayaan, segala biaya yang timbul akibat 
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pelaksanaan permintaan bantuan dibebankan kepada negara peminta 
kecuali ditentukan lain.

Melihat substansinya, UU ini termasuk sejalan dengan 
prinsip-prinsip HAM. Undang-undang ini mencegah orang untuk 
tidak diperbudak atau diperdagangkan lintas Negara. UU ini juga 
menekankan prinsip non-diskrimasi terhadap segala jenis kelamin, 
agama, suku, kewarganegaraan, dan pandangan politik (Pasal 6 huruf 
d). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 Kovenan Internasional Hak-hak 
Sipil dan Politik.

Barang kali semua fraksi memiliki pertimbangan yang sama 
mengenai sangat pentingnya keberadaan undang-undang ini untuk 
mengantisipasi penanganan kejahatan pidana transnasional. Dalam 
rapat paripurna pengesahannya, semua fraksi menyatakan persetujuan 
meski sempat diiringi interupsi yang tak substansial. Fraksi PDI Per-
juangan mengatakan bahwa UU ini bukan saja untuk mengatasi keja-
hatan korupsi lintas Negara tapi juga untuk mencegah kejahatan jual 
beli manusia lintas Negara.204 Sementara F-PKS dan F-PKB berharap 
agar keberadaan UU ini dapat mempercepat perburuan harta korup-
tor dan mengembalikan hartanya yang disimpan di luar negeri. 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture (Perjanjian Sumberdaya Genetik Tanaman untuk 
Pangan dan Pertanian)

Pembahasan rancangan undang-undang pengesahan ini berasal dari 
usulan Presiden, yang disampaikan  ke DPR pada tanggal 12 Januari 
2006. Rencana pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture (ITPGRFA) menjadi undang-undang terkait 
erat dengan fakta rendahnya perlindungan sumberdaya genetik tana-
man pangan, yang mengalami kemerosotan dari waktu ke waktu; 
merupakan upaya untuk mendukung ketahanan pangan dan pertani-
an; dan sebagai satu bagian dari kesadaran global untuk mempunyai 

204 http://www2.kompas.com/utama/news/0602/07/145015.html.  



240

standar yang sama dalam hal poin-poin yang diatur dalam perjanjian 
internasional tersebut.205 

Meski perjanjian ini berkait erat dengan upaya penyelamatan 
sumberdaya genetik, akan tetapi perjanjian ini juga memiliki relasi 
signifi kan dengan hak asasi manusia, khsusnya upaya pemenuhan 
hak atas pangan dan hak-hak petani. Beberapa deklarasi HAM yang 
terkait dengan pengesahan ITPGRFA, antara lain:

a. Deklarasi universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan 
Kekurangan Gizi yang diadopsi pada tanggal 16 November 1974 
oleh Konferensi Pangan Dunia;

b. Resolusi 8/83 FAO yang mengeluarkan upaya Internasional un-
tuk Sumber Daya Tanaman untuk Pangan Pertanian (The Interna-
tional Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agricul-
ture-IUPGRFA) yang terus disempurnakan hingga Resolusi 3/91;

c. Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati (UN Conven-
tion on Biological Diversity –CBD), tahun 1992

Penetapan ITPGRFA dilakukan pada 3 November 2001, melalui resolusi 
3/2001. Perjanjian ini merupakan perkembangan lanjutan pasca dua 
belas kali pertemuan dan konferensi negara pihak yang berusaha 
menselaraskan antara IUPGRFA dengan CBD. Dengan kata lain, 
penetapan hingga pembahasan usulan pengesahan ITPGRFA di In-
donesia merupakan kerja panjang FAO sejak tahun 1974, tahun 1991 
dan tahun 2001, yang pada prinsipnya dinilai akan bermanfaat bagi 
Indonesia, yakni:

a. berhubungan dengan pengumpulan, pencarian, pengelolaan, 
keterbukaan, dan jaminan hukum terhadap sumberdaya genetik 
yang dimiliki Indonesia;

b. mencegah pengumpulan dan pengelolaan sumberdaya genetik 
Indonesia secara illegal oleh pihak atau negara lain;

c. pengembangan kerjasama regional dan Internasional, untuk 

205 Konsideran “Menimbang” Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Sumber 
Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
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pengelolaan, pertukaran sumberdaya genetik, akses terha-
dap sumber daya genetik tertentu, dan mendapatkan manfaat 
maksimal dari program terkait;

International Treaty ini terdiri dari 35 Pasal dan 2 lampiran.

Perdebatan terpenting dalam proses pembahasan rencana pengesahan 
ITPGRFA ini terletak pada kekhawatiran fraksi tertentu tentang po-
tensi kerugian yang akan diderita Indonesia, terutama terkait kecende-
rungan negara maju untuk menguasai Sumberdaya Genetik tanaman 
pangan asli Indonesia. Proses pembahasan RUU ini dilakukan melalui 
forum Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Luar Negeri Hasan 
Wirayuda dan Menteri Pertanian Anton Apriantono. Pembahasan di-
pimpin oleh Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Amir Faishal dari F-PKB.

Dalam proses pembahasannya, beberapa anggota DPR sem-
pat memertanyakan untung rugi dari pengesahan traktat tersebut. 
Pertanyaan ini antara lain muncul dari Ishartanto (FPKB), Masusoh 
Ujiyati (FPPP), dan Apri Hananto Sukandar (FPDS). Sementara Men-
teri Luar Negeri dalam penjelasannya mengatakan, bahwa traktat ini 
telah disetujui oleh 85 negara, yang sebagian besar diantaranya meru-
pakan negara berkembang. Sedangkan Menteri Pertanian menegaskan 
pentingnya Indonesia untuk segera mengesahkan traktat tersebut, 
sebab Indonesia memiliki 15 % dari jumlah keseluruhan keragaman 
hayati di dunia, oleh karena itu perlu dĳ aga kelestariannya. Lebih 
jauh dĳ elaskan rencana pengesahan perjanjian ini berkait erat dengan 
upaya mendukung program ketahanan pangan dan pertanian yang 
berkelanjutan, melalui konservasi dan pemanfaatan secara berkelan-
jutan terhadap sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian. 
Mentan juga menyebutkan, kerugian dari turut serta dalam perjanjian 
ini sangat tergantung pada aktifi tas dan kemampuan dalam mem-
berikan perlindungan hukum kepada para petani.206

Selama proses pembahasan lagi-lagi persoalan untung rugi 
dari rencana pengesahan perjanjian ini mengemuka. FPDIP melalui 

206 Komisi IV DPR Setujui Bahas RUU Sumberdaya Genetik, http://www.dpr.go.id/berita, 13 
Februari 2006.
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salah seorang anggotanya, Mardjono dan FPG seperti disampaikan 
Markum Singodimejo, meminta kepada DPR dan pemerintah terlebih 
dahulu mengkaji secara mendalam dampak yang mungkin ditimbul-
kan dengan turut sertanya Indonesia dalam meratifi kasi perjanian 
ini.207 Menurut Mardjono, Indonesia harus hati-hati dalam memutus-
kan untuk meratifi kasi suatu perjanjian internasional, jangan sampai 
karena turut meratifi kasi, Indonesia justru lebih banyak menerima 
kerugian daripada keuntunggannya. Jangan sampai perjanjian ini jus-
tru membenarkan tindakan penjarahan dunia internasional terhadap 
kekayaan hayati Indonesia.

Dalam pembahasannya, juga dihadirkan Kepala Litbang De-
partemen Pertanian, dan beberapa pakar dari Institut Pertanian Bogor 
dan Universitas Padjajaran. Para ahli ini menyatakan persetujuannya 
atas rencana ratifi kasi perjanjian SDGTPP, sebab banyak hal yang 
menguntungkan bagi Indonesia. Keuntungan ini khususnya sebagai 
upaya untuk mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan, 
perwujudan hak-hak petani maupun promosi hak-hak petani pada 
tingkat internasional dan nasional, serta mengingat adanya tujuan 
Deklarasi Roma tentang Keamanan Pangan Dunia dan Rencana Aksi 
Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia. Sedangkan kerugian yang 
mungkin ditimbulkan ialah belum jelasnya mekanisme pendanaan 
dan pembagian keuntungan, sehingga dikhawatirkan melambatnya 

207 Menurut PDIP, Traktat ini sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan prinsip kedaulatan 
atas kekayaan alam dan sumber daya genetik, termasuk banyaknya varietas Indonesia yang 
dibawa keluar negeri. Namun demikian traktat ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 
meningkatnya ancaman mutasi genetik yang merugikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem; 
sangat rakus unsur hara dan memerlukan suplay pupuk maksimal yang akan memperparah 
proses degradasi ekosistem lahan; mendorong kemampuan tanaman untuk mereproduksi zat anti 
ham-penyakit-jamur dapat memacu berbagai resistensi yang ditandai dengan munculnya gejala 
berbagai jenis penyakit atau varian penyakit dan hama pada tumbuhan, binatang dan manusia. 
SDGTPP juga dinilai akan mendorong sistem pertanian monokultur yang sangat mempengaruhi 
kehidupan sosial-budaya petani dan masyarakat asli setempat. Hal itu akan berdampak pada 
ketergantungan pada industri benih, penghancuran secara sistematik keterampilan, keahlian dan 
keilmuan asli petani, ketergantungan pada prasyarat-prasyarat tekhnis yang melekat pada varietas 
transgenik hasil teknologi rekayasa genetik, dan petani tidak lagi memiliki keleluasaan untuk 
melakukan pemuliaan secara mandiri, karena sangat dibatasi klaim Hak Kekayaan Intelektual. 
Kerugian secara kultural yang secara materi jumlahnya sangat besar harus ditanggung negara. 
Lebih jauh SDGTPP juga berpotensi mendorong laju pemiskinan terhadap petani dan masyarakat 
asli setempat. Meski SDGTPP memberikan peluang bagi usaha revitalisasi produksi pertanian dan 
pangan, akan tetapi SDGTPP justru lebih banyak menguntungkan pihak luar (Risalah Pembahasan 
UU No. 4 Tahun 2006).
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pengembangan potensi pangan. jadi lambat karena akses dana dan 
teknologi biasanya berada di tangan negara maju. 

Para ahli menyarankan agar dibuat aturan yang jelas ten-
tang pelepasan produk hasil rekayasa genetika, dan dimasukannya 
pengakuan terhadap hak petani dalam RUU Tentang Pengesahan 
Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan 
dan Pertanian (RUU PSDGTPP) ini. Selain itu, undang-undang ini, 
menurut para ahli perlu direlasikan substansinya dengan UU No. 
7 Tahun 1996 tentang Pangan. 

Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari pengesahan per-
janjian Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian, 
menurut PROF. DR. Achmad Baihaki, antara lain terbukanya 
aksesibilitas sumberdaya genetik dan harapan baru bagi upaya 
pengembalian sumber daya genetik yang telah berpindah ke negara 
lain, melalui prosedur kerjasama internasional guna mengembang-
kan bibit-bibit unggul. Ditambahkan, perjanjian SDGTPP di dalam-
nya juga memberikan pengakuan tentang hak kedaulatan negara, 
pentingnya pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan, akses 
terhadap informasi, dan hak petani.208

Setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya seluruh 
fraksi di Komisi IV DPR, menyetujui pengesahan RUU ini men-
jadi undang-undang. Persetujuan ini seperti diungkapkan dalam 
pendapat akhir yang disampaikan masing-masing fraksi melalui 
juru bicaranya, Joseph Willem Lea Wea (FBPD), Nurhadi M. Mu-
sawir (FPAN), Apri Hananto Sukandar (FPDS), Sarjan Tahir (FPDS), 
Rusman HM Ali (FPBR), Cheppy Triprakoso Wartono (FPDIP), Ishartanto 
(FPKB), Machsusoh Ujiati (FPPP), Bomer Pasaribu (FPG), dan Syamsu 
Hilal (FPKS). DPR berharap pengesahan RUU ini akan mempercepat 
aksesibilitas informasi dan tranformasi sumberdaya genetik yang 
dihasilkan riset-riset internasional, sehingga dapat ikut mendorong 
upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai tindak lanjutnya, 

208 Komisi IV: Harus Dikaji Dampak Meratifi kasi Traktat SDGTPP, http://www.dpr.go.id/berita, 21 
Februari 2006.
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DPR juga menyetujui untuk memberikan dukungan politik baik 
dalam bentuk kebĳ akan maupun dalam bentuk anggaran, sekaligus 
pengawasan bagi pemantauan dan evaluasi program yang telah 
disetujui. 

Relasi Kuat dengan Hak Asasi Manusia

Dalam pembahasan ITPGRFA menjadi undang-undang, sadar atau-
pun tidak sadar, beberapa fraksi sudah menggunakan paradigma 
HAM sebagai alat ukur, seperti apakah dengan disahkannya perjan-
jian ini hak petani akan dĳ amin, hak atas pangan masyarakat akan 
terlindungi, dan sebagainya. Dari segi materi muatannya sendiri, 
perjanjian ini memiliki kaitan erat dengan upaya perlindungan hak 
asasi manusia, khususnya perlindungan hak-hak petani dan upaya 
pemenuhan hak atas pangan.

Perihal tersebut seperti diatur dalam Bagian III perjanian, Pasal 9 ayat 
(2) menyebutkan bahwa hak-hak petani meliputi: 

a. perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber 
daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; 

b. hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keun-
tungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tana-
man untuk pangan dan pertanian; dan 

c. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat 
nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman un-
tuk pangan dan pertanian. 

Penyusunan dokumen perjanjian ini pada dasarnya dilatarbelakangi 
oleh beberapa permasalahan, antara lain: semakin menyusutnya basis 
keanekaragaman genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang 
merupakan suatu ancaman bagi ketahanan pangan secara global; se-
makin meningkatnya kebutuhan sumberdaya genetik tanaman untuk 
mengatasi perubahan lingkungan, permintaan pasar, dan peningkatan 
produktivitas; adanya saling ketergantungan atas sumberdaya gene-
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tik tanaman secara global; dan perlunya peningkatan kerjasama bi-
lateral, regional, dan global untuk pembangunan kapasitas dan 
pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman.

Dengan dasar beberapa alasan tersebut, hadirnya International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture diharapkan 
dapat mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang berkelan-
jutan melalui konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan Sum-
berdaya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (SDGTPP) dan pem-
bagian keuntungan secara adil dan merata; perlindungan terhadap 
hak petani yang didasarkan oleh sumbangan dan andil petani serta 
masyarakat setempat di pusat asal dan pusat keanekaragaman tana-
man pertanian. 

Substansi perjanjian ini setidaknya mengatur delapan materi 
pokok, yang terkait dengan Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan 
dan Pertanian. Materi pokok tersebut meliputi:

1. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan 
dan pertanian; 

2. Pelestarian sumber daya genetik tanaman; 
3. Kebĳ akan pemanfaatan secara berkelanjutan dan implementa-

sinya; 
4. Komitmen para Pihak pada taraf nasional dan internasional; 
5. Perlindungan terhadap Hak Petani; 
6. Sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan; 
7. Pembagian keuntungan secara adil dan merata dalam sistem mul-

tilateral; dan 

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 
di bidang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber 
daya genetik tanaman. 

Dalam materi muatan perjanjian ini juga telah ditegaskan bebera-
pa hal, yang pada dasarnya sangat terkait dengan penghormatan 
kedaulatan negara-negara pihak. Penegasan tersebut diantaranya 
bahwa sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian yang 
dapat diakses adalah seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 Per-
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janjian ini; aksesi sumberdaya genetik tanaman pangan dan perta-
nian hanya untuk tujuan konservasi dan pemanfaatan dalam rangka 
pemuliaan, penelitian, dan pelatihan; sumberdaya genetik tanaman 
pangan dan pertanian yang diperoleh dari Sistem Multilateral tidak 
boleh diberlakukan HKI; dan sumberdaya genetik tanaman pangan 
dan pertanian harus dilestarikan dan selalu tersedia dalam Sistem 
Multilateral. Dengan adanya penegasan tersebut, kepentingan 
nasional dari masing-masing negara pihak dapat terlindungi.

Melihat tujuan pokok dari perjanjian SDGTPP, jelas perjanjian 
ini berkait erat dengan upaya pemajuan, pemenuhan, dan penegakkan 
hak asasi manusia, khsususnya hak atas pangan dan hak asasi petani. 
Secara gamblang Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 
25 (1) menyebutkan, “everyone has the rights to standard of living adequate 
for the health and well-being of himself and of his family, including food… 
.” pernyataan tersebut menyadarkan kepada kita semua bahwa setiap 
orang memiliki hak atas suatu standar kehidupan yang memadai un-
tuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk 
makanan. Artinya, lahirnya perjanjian SDGTPP merupakan salah satu 
instrumen penunjang bagi apa yang ditegaskan dalam UDHR, mau-
pun beberapa instrumen internasional HAM lainnya, seperti Interna-
tional Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights 1966, yang 
telah diaksesi Indonesia pada 2005.

Dalam konteks nasional pengakuan terhadap International Treaty 
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, sejalan pula dengan 
beberapa jaminan hak asasi manusia yang telah diatur UUD 1945. 
Seperti Pasal 28A, yang menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk hidup 
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Kemudian dalam 
Pasal 28C ayat (1) disebutkan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, …, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Selain itu aksesi terha-
dap perjanjian SDGTPP diharapkan juga dapat memberi andil signifi -
kan bagi peningkatan kesejahteraan petani Indonesia, karena secara 
tegas perjanjian ini telah memberikan pengakuan formal terhadap hak-
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hak petani.

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International 
Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 dan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International 
Convention For The Suppression of the Financing of Terrorism, 1999

Bisa dikatakan bahwa Konvensi ini sangat terkait dengan penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 
15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU 
16 tahun 2003. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi me-
nyatakan UU 16 tahun 2003 ini tidak lagi berlaku, terutama ketentuan 
yang menyatakan bahwa UU tersebut berlaku surut dan menjangkau 
kasus Bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 atau sebelum UU 
disahkan. Dalam penyelidikan polisi, terungkap bahwa peledakan 
bom dilakukan oleh kelompok-kelompok militan yang tergabung 
dalam Jamaah Islamiyah.

Konteks pengesahan UU ini tak dapat dilepaskan dari domi-
nannya tekanan internasional agar Indonesia mengadopsi kovensi-
konvensi internasional terkait terorisme. Bahkan PBB secara serius 
mengeluarkan Resolusi No. 1438 tahun 2002 dan Resolusi 1373 tahun 
2001 untuk memerangi terorisme yang dinilai tidak saja masuk dalam 
kategori crime against humanity, tetapi sudah bertransformasi menjadi 
kejahatan terhadap peradaban, atau crime against civilization. Setidaknya 
hal ini muncul dalam pembahasan di tingkat Rapat Kerja DPR-RI, 
pada 21 Februari 2006.

Konvensi ini mengatur tindak pidana yang terdapat dalam 
paragraf operasional konvensi, meliputi kewajiban negara untuk 
mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada 
pelaku tindak pidana, serta mengatur kerjasama internasional 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, termasuk 
persoalan pendanaan terorisme

Pandangan fraksi-fraksi pada prinsipnya terpolarisasi menjadi 
pendapat-pendapat yang menentang terorisme sebagaimana dunia 
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internasional menentangnya seraya tetap berhati-hati dengan ke-
mungkinan pendiskreditan umat Islam. Mayoritas fraksi DPR secara 
tegas menyetujui pengesahan UU ini. Menurut F-PG, pengesahan kon-
vensi ini merupakan sebuah keniscayaan mengingat terorisme adalah 
musuh setiap negara dan bangsa yang beradab. Fraksi ini berang-
gapan bahwa berkembangnya terorisme di Indonesia dan adanya 
stigmatisasi terhadap muslim Indonesia dan agama Islam sebagai 
sesuatu yang identik dengan teror merupakan kenyataan  yang harus 
disikapi.

Partai Golkar menolak pengertian terorisme yang dikaitkan 
dengan sekelompok anggota masyarakat yang merasa kelompoknya 
sebagai sasaran dari kewaspadaan. Terorisme hanya akan dapat dia-
tasi bila akar-akar penyebabnya (penegakan keadilan, penghormatan 
HAM, dan ketimpangan di bidang ekonomi-sosial), baik dalam ma-
syarakat nasional maupun antar negara dapat diatasi 

Sementara F-PDI Perjuangan berpendapat, adalah kewa-
jiban negara untuk mencegah dan memerangi terorisme, sehingga 
negara harus mengambil langkah dan kebĳ akan untuk menghilang-
kan peluang tumbuhnya terorisme. Maka dibutuhkan perundang-
undangan nasional dan ratifi kasi konvensi internasional. Upaya 
pencegahan, penindakan dan pemberantasan terorisme dalam segala 
bentuk dan menifestasinya harus terlebih dahulu mengedepankan 
perangkat peraturan nasional yang berlaku.

Selanjutnya, fraksi ini mereservasi Pasal 20 dan Pasal 6 Konvensi 
Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997; serta Pasal 
24 ayat (1) dan Pasal 7 Konvensi Internasional Pemberantasan Penda-
naan Terorisme. Sehingga, pelaksanaan konvensi tetap memenuhi 
prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Mengenai 
terorisme sebagai kejahatan transnasional F-PAN mengatakan bahwa 
aksi terorisme sudah tidak mengenal batas negara sebagai kenyataan 
yang harus dihadapi. Sehingga, kerjasama bilateral dan multilateral 
mutlak diperlukan.
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Lewat pengesahan Konvensi ini, F-BPD menilai dilihat dalam ke-
pentingan nasional, keberadaan konvensi ini akan memperkuat sistem 
hukum kita dalam kerangka perang melawan terorisme. Terorisme 
merupakan kejahatan yang sangat serius, dan di tingkat tertentu bah-
kan mengancam negara. Penandatanganan konvensi juga memperte-
gas posisi Indonesia di dunia internasional, utamanya terkait dengan 
pemberantasan terorisme.

Hanya F-PKS yang tidak secara tegas menyetujui pengesa-
han Konvensi menjadi undang-undang. Akan tetapi mengatakan, 
kesepakatan tersebut mempunyai muatan penting. Menurut F-PKS, 
dua konvensi ini hanyalah bagian kecil dari solusi pemberantasan 
terorisme, karena ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi 
internasional merupakan sumber utama berkembangnya terorisme 
yang tidak tersentuh dalam dua konvensi ini.

Dua Konvensi yang berhubungan dengan terorisme ini me-
mang dilatarbelakangi semangat perlindungan hak asasi manusia 
dari kejahatan-kejahatan yang membahayakannya, seperti terorisme 
ataupun kejahatan dalam klasifi kasi crimes against humanity. Penghor-
matan dan perlindungan terhadap martabat manusia telah menjadi 
nilai universal. Afi rmasi terhadap Hak untuk Hidup dan Hak kelom-
pok masyarakat tertentu untuk tidak diserang, tidak diintimidasi dan 
hidup dengan nyaman dan sejahtera merupakan tujuan dari pengesa-
han dua undang-undang ini.

Namun dengan adanya dua pasal konvensi yang di-reservasi, 
dinilai akan berimplikasi tereliminir dan terhambatnya proses 
pengawasan dan penegakan sanksi atas ketidaktaatan Pemerin-
tah Indonesia menjamin pemenuhan dan pemajuan sejumlah hak 
asasi yang diatur dalam UU. Khusus untuk Fraksi PDIP, paradigma 
kedaulatan dan harga diri Indonesia setelah dicermati merupakan si-
kap standar fraksi ini terhadap sejumlah ratifi kasi konvensi ataupun 
perjanjian Internasional. Padahal, reservasi akan berakibat pemenuhan 
dan penjaminan Hak Asasi tidak dapat dilakukan dengan sempurna, 
dan bahkan menyebabkan Indonesia tidak dapat menerapkan dan 
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memberlakukan protokol-protokol tambahan dalam hukum Indo-
nesia. Hal ini tentu saja sangat kontraproduktif dengan pradigma 
pemajuan HAM, karena sebuah konvensi hanya akan berlaku efek-
tif dengan bantuan protokol-protokol tambahan sebagai aturan yang 
bersifat lebih organis.

7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UN 
Convention Against Corruption 2003 menjadi Undang-Undang

Konvensi PBB Antikorupsi (UN Convention Against Corruption) disah-
kan PBB pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida, Mexico. Setidaknya 
terdapat 137 negara yang menandatangani konvensi tersebut, terma-
suk Indonesia. Konvensi ini merefl eksikan sikap dan pengakuan dari 
seluruh masyarakat dunia, bahwa korupsi bukan lagi sekadar urusan 
domestik satu negara, akan tetapi telah menjadi persoalan global. Se-
bab dalam praktiknya, kejahatan korupsi telah bersifat transnasional 
lintas negara (transnational crime). Oleh karena itu, penanganan tindak 
kejahatan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu negara, 
melainkan dibutuhkan upaya dan kerja sama antarnegara.

Tujuan dari Konvensi PBB Anti Korupsi ini, seperti disebutkan 
dalam Pasal 1 konvensi adalah:

a. Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan 
memberantas korupsi secara lebih efi sien dan efektif;

b. Meningkatkan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama interna-
sional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan 
korupsi, termasuk dalam pengembalian aset;

c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik 
atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik.

Konvensi PBB Antikorupsi ini terdiri dari 8 Bab dan 71 Pasal, yang an-
tara lain mengatur upaya pencegahan, penegakan hukum, kerja sama 
internasional, pengembalian aset (recovery asset), serta bantuan teknis 
pertukaran informasi. Lebih jauh menurut Romly Atmasasmita, keem-
pat poin dalam konvensi tersebut memiliki relasi kuat satu sama lain. 
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Strategi keempat memegang kunci keberhasilan pelaksanaan strategi 
ketiga. Strategi kedua tanpa dukungan strategi pertama akan bera-
khir sia-sia, karena keberhasilan yang telah dibangun strategi kedua 
dapat diminimalisasi oleh kegagalan strategi pertama. Demikian juga 
strategi pertama tidak akan menimbulkan efek jera dari penghuku-
man jika strategi kedua diterapkan secara inkonsisten dan penuh dengan 
KKN.209

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, telah menetapkan secara 
eksplisit bahwa korupsi merupakan kejahatan serius, dan memba-
wa implikasi yang sangat luas. Korupsi mengakibatkan runtuhnya 
sendi-sendi demokrasi, menghambat pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development), melanggar hak asasi manusia, mengakibat-
kan goyahnya keamanan suatu negara, dan menyebabkan rendahnya 
kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia.210 Pertimbangan tersebut ten-
tunya tidak diambil secara serampangan dan bukan tanpa alasan, se-
jarah telah membuktikan. Belajar dari Indonesia sendiri, bahwa ba-
haya laten korupsi telah menjadi salah satu faktor utama terpuruknya 
bangsa Indonesia.

Proses pembahasan RUU Pengesahan Konvensi PBB Anti Ko-
rupsi ini dilakukan oleh Komisi III DPR, dipimpin oleh Trimedya Pan-
jaitan (F-PDIP), sedangkan pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum 
dan HAM Hamid Awaluddin. Dalam rapat pembahasan pada tingkat 
Komisi dan Rapat paripurna DPR, seluruh fraksi di DPR menyepakati 
pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. 

Dalam pendapat akhirnya Fraksi Partai Golkar berpendapat 
bahwa ratifi kasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 merupakan salah 
satu upaya bangsa Indonesia untuk mengatasi tindak korupsi serta 
tindak kejahatan transnasional lainnya. Sementara Fraksi PDIP me-
lalui juru bicaranya,  Andreas Parera berpendapat bahwa kejahatan 
korupsi merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi berbangsa 
dan bernegara sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya. 

209 Romli Atmasasmita, Masa Depan Pemberantasan Korupsi , http://www.hukumonline.com/
artikel, 4 September 2006.

210 Mukadimah Pargaraf 1 Konvensi Anti Korupsi 2003.
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Sementara Fraksi Partai Demokrat dalam pernyataannya, yang diba-
cakan oleh FX. Sukarno menilai, selama ini upaya pemberantasan ko-
rupsi dirasa belum  maksimal, salah satunya akibat masih lemahnya 
aturan tentang pemberantasan korupsi, walaupun pemerintah telah 
membentuk komisi pemberantasan korupsi, dan Timtas Tipikor. Se-
dangkan juru bicara dari Fraksi PAN, Azlaini Agus dalam pendapat 
akhirnya menyampaikan, bahwa kehadiran konvensi ini harus ditin-
daklanjuti Pemerintah dengan memperbaiki sistem birokrasi sehingga 
terbangun sistem pemerintahan yang bebas korupsi. Menurut FPAN, 
pemerintah harus segera menyesuaikan UU yang telah ada dengan 
prinsip-prinsip konvensi, atau membuat UU baru jika prinsip-prinsip 
konvensi belum tertampung.211  

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dalam pendapat akhirnya yang 
disampaikan oleh Nursyahbani Katjasungkana menyatakan, pengesahan 
konvensi ini akan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, dianta-
ranya sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama internasional dalam 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melacak dan menyita aset ko-
rupsi, melakukan perjanjian pelaksanaan ekstradisi, serta menciptakan 
iklim investasi yang kondusif. Lebih lanjut FKB meminta pemerintah men-
jadikan undang-undang ini, sebagai pintu masuk dalam melakukan pem-
benahan permasalahan korupsi di Indonesia, termasuk berbagai persoa-
lan kontrak karya yang diduga sarat KKN. Senada dengan FKB, anggota 
FPKS Agus Purnomo dalam pendapat akhir FPKS menegaskan, bahwa 
pengesahan konvensi PBB anti korupsi ini, dapat meningkatkan citra In-
donesia yang terpuruk, serta upaya menyelamatkan aset negara sekaligus 
mengekstradisi para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Fraksi-
fraksi lainnya menilai ratifi kasi Konvensi PBB Anti Korupsi, dapat dimak-
nai sebagai langkah yang strategis, sebab konvensi ini dapat dĳ adikan se-
bagai payung hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait 
dengan cara melakukan kerjasama internasional.212 

211 DPR Sahkan UU Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Suara Karya, 22 Maret 2006.
212 DPR Sahkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menjadi UU, Voice of Human Rights, 22 Maret 

2006. DPR Ratifi kasi Konvensi Antikorupsi PBB, Kompas Cyber Media, 21 Maret 2006.
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Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003 
dilakukan pada 21 Maret 2006, dan selanjutnya diundangkan melalui 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, yang diundangkan pada 18 April 
2006. Pengesahan ini menjadikan Indonesia memiliki kewajiban untuk 
mematuhi setiap detail isi konvensi, kecuali bagian-bagian tertentu 
yang direservasi (disyaratkan). Dalam melakukan ratifi kasi konvensi 
ini, Pemerintah Indonesia telah mereservasi ketentuan Pasal 66 ayat 
(2) Konvensi, ketentuan ini mengatur mengenai upaya penyelesaian 
sengketa, apabila kelak dikemudian hari terjadi. Dimana penyelesaian 
sengketa harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Oleh 
karenanya Indonesia mengambil kebĳ akan untuk mereservasi ke-
tentuan Pasal 66 ayat (2), atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak 
mengakui jurisdiksi yang mengikat secara clematis (compulsory juris-
diction) dari Mahkamah Internasional.

Dengan adanya konvensi anti korupsi ini, upaya pemberan-
tasan tindak pidana korupsi memasuki babak baru, korupsi tidak 
lagi hanya menjadi masalah nasional suatu bangsa, akan tetapi telah 
menjadi masalah internasional. Akibatnya, setiap negara di dunia, 
hukumnya wajib untuk turut serta memerangi korupsi. Indonesia 
memiliki harapan baru dalam upaya mempercepat pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Konvensi Anti Korupsi 2003, akan meleng-
kapi berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah 
ada. Setidak-tidaknya Konvensi Anti Korupsi 2003, telah menyiapkan 
empat strategi dalam memerangi korupsi, sebagaimana tercantum 
dalam bab-bab konvensi.213 Keempat strategi tersebut adalah tindakan 
pencegahan,214 penindakan (upaya hukum),215 Pengembalian asat-aset 
hasil korupsi,216 dan kerjasama internasional dalam memerangi korup-
si.217 Selain itu, hal penting lainnya dari konvensi ini adalah mengenai 
perluasan makna pejabat publik. Terminologi pejabat publik (publik 

213 Romli Atmasasmita, Loc. Cit.
214 Sebagaimana ketentuan dalam Bab II Pasal 5-14 konvensi. 
215 Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III.
216 Diatur dalam ketentuan Bab III, khususnya mulai Pasal 31.
217 Sebagaimana ketentuan dalam Bab IV.
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offi  cial) dalam konvensi ini, menjadi lebih luas, apabila dibandingkan 
dengaan ketentuan yang selama ini berlaku di Indonesia.218

HAM Sebagai Salah Satu Paradigma

Dalam pembukaan konvensi disebutkan beberapa hal yang melatar-
belakangi lahirnya konvensi:

Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corrup-
tion to the stability and security of societies, undermining the institutions 
and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sus-
tainable development and the rule of law,

Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities 
of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources 
of States, and that threaten the political stability and sustainable develop-
ment of those States,

Dari beberapa pertimbangan di atas dapat diketahui, beberapa 
alasan lahirnya konvensi anti korupsi adalah bahwa korupsi telah 
mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-
lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta 
mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. 
Korupsi juga mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Jadi terang, korupsi memiliki imbas luar biasa bagi 
upaya pemajuan, pemenuhan dan penegakkan hak asasi manusia.

Dalam kasus Indonesia, korupsi telah mengantarkan Soeharto 
menjadi seorang tiran yang despotis, selama puluhan tahun lamanya. 
Hal ini membuktikan bahwa korupsi telah menciderai demokrasi. 
Korupsi menghambat pembanguanan sudah pasti, utang luar negeri 

218 Pengertian mengenai ‘pejabat publik’ diatur dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi, mengenai 
penggunaan istilah-istilah. Dalam ketentuan ini, pejabat publik berarti (i) setiap orang yang 
memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu Negara Peserta, 
baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau sementara, baik dibayar atau tidak dibayar, tanpa 
memerhatikan senioritas orang itu; (ii) setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, 
termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Peserta dan sebagaimana 
berlaku di bidang hukum yang sesuai dari Negara Pihak tersebut; (iii) setiap orang yang 
dimaksud sebagai “pejabat publik” dalam undang-undang nasional Negara Peserta. Selain itu, 
juga terdapat ‘pejabat publik asing’, dan ‘pejabat organisasi internasional’.
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yang dikucurkan oleh negara-negara donor dan lembaga-lembaga 
donor, yang sedianya digunakan untuk pembangunan infrastruktur 
dan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat, justru dipang-
kas oleh segelintir pejabat dan orang-orang yang memegang kekua-
saan. Akibatnya, kesenjangan sosial luar biasa terjadi, segelintir orang 
yang posisinya dekat dengan kekuasaan menjadi sangat kaya raya, 
sedangkan di sisi lain masyarakat dalam jumlah yang jamak, menjadi 
semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dan kesengsaraan 
yang memilukan. Artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia bidang ekonomi dan sosial. Dan pada dasarnya, korupsi 
telah menjadi faktor yang paling dominan bagi rendahnya tingkat ke-
sejahteraan rakyat Indonesia.

Berangkat dari serangkaian persoalan tersebut, pengesahan 
Konvensi PBB Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi salah satu 
instrumen penunjang, yang memiliki peran penting, dalam upaya 
penegakkan hak asasi manusia seluruh warganegara.

8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Perumusan undang-undang khusus tentang pemerintahan Aceh 
tidak dapat dilepaskan dari kemelut beberapa dekade di Aceh 
yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan kekejaman yang dilaku-
kan pemerintahan Jakarta. Kemudian, pasca-Aceh luluh lantak oleh 
sapuan tsunami akhir 2004, GAM dan Pemerintah mulai membuka 
diri untuk berunding kembali. Akhirnya pada 15 Agustus 2005 
disepakati sebuah Nota Kesepahaman atau MoU yang terkenal dengan 
MoU Helsinki karena penandatanganan dilakukan di ibukota Finlandia 
itu. Kemajuan perdamaian di Aceh ini tentu saja harus diikuti serta 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Tidak hanya persoalan 
perdamaian, akan tetapi juga harus mengatur kejelasan distribusi hak 
ekonomi dan sosial atas hasil sumber daya alam yang dieksplotasi 
dari tanah Aceh.

Latar belakang pembentukan UU PA ini bermula dari MoU 
Helsinki. Pada butir 1 poin 1 dĳ elaskan bahwa perlu diadakannya 



256

sebuah UU baru yang secara spesifi k mengatur Aceh berdasar atas 
kesepakatan Helsinki. Pada prinsipnya undang-undang ini mengatur 
tentang pemerintahan lokal di Aceh, pembagian batas daerah, ke-
wenangan, bentuk dan susunan pemerintahan, termasuk pengakuan 
lembaga adat, agama dan kemasyarakatan; pemilihan kepala daerah; 
partai politik lokal; perangkat dan kepegawaian daerah; pelaksanaan 
syariat Islam; perekonomian; keuangan daerah; qanun; dan penye-
lenggaraan urusan pemerintahan, kebudayaan sosial, kesehatan, per-
tahanan, pertanahan, hak asasi manusia, hingga pengaturan tentang 
pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Aceh.

Persoalan krusial yang menjadi perdebatan di sini terletak 
pada penerapan syariat Islam secara khusus, terutama terkait har-
monisasinya dengan hukum positif Indonesia, kewenangan dan pe-
nyebutan Pemerintahan Aceh yang dinilai rentan mengeliminir kon-
sep negara kesatuan, hingga diskusi tentang bagaimana pelanggaran 
HAM masa lalu oleh TNI. 

Mengutip Pasal 18 UUD 1945 sebagai dasar hukum penyusu-
nan RUU Pemerintahan Aceh, yang mengakui pemerintahan khusus 
di daerah, F-PG menyatakan, bahwa RUU ini merupakan landasan 
hukum bagi perdamaian yang permanen di NAD. Pada prinsipnya, 
Fraksi Partai Golkar memberikan enam pandangan:

1. Tentang pembagian kewenangan dan penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah, pengertian seluas-luasnya selain 
enam hal yang merupakan kewenangan pusat tidak harus dipa-
hami sebagai suatu kemutlakan yang langsung berada di daerah.

2. Ruang tentang partisipasi politik masyarakat sebagai bagian 
dari program reintegrasi masyarakat dapat berlangsung men-
jadi sesuatu yang berjalan secara sistematik. Poin ini sangat 
berkorelasi dengan pemilihan kepala daerah, partai politik lo-
kal dan calon independen.

3. Pembahasan mengenai ekonomi dan keuangan serta sumber 
daya alam harus diatur dalam format khusus, tidak dipahami 
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semata-mata sebagai kompensasi uang bagi pemilihan ma-
syarakat.

4. Pengaturan syariat islam tidak boleh kurang dari yang diatur 
pada UU 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi 
NAD. Poin ini harusnya berbentuk penguatan terhadap apa 
yang telah ada di masyarakat.

5. Penegakan HAM merupakan upaya preventif dan pengenaan 
sanksi terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Masa lalu 
seharusnya dĳ adikan pelajaran, tidak perlu diungkit-ungkit. 
Fraksi ini mengusulkan agar pelanggaran HAM masa lalu di-
lupakan.

6. Agar penggunaan istilah dalam RUU tidak menimbulkan 
penafsiran lain dari substansi yang dikehendaki.

Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan catatan dan per-
tanyaan: Bagaimana batas kewenangan tentang Partai Politik Lokal 
dalam RUU? Mengusulkan agar mempertimbangkan kembali eksis-
tensi Parpol Lokal dalam pemilihan kepala daerah, misal: memper-
timbangkan apakah akan menggunakan mekanisme pencalonan 
independen dengan syarat tertentu atau membuka kesempatan lang-
sung dengan pembentukan Parpol Lokal. Selain itu, menurut Golkar, 
pemberian hak asasi harus juga memerhatikan kewajiban asasi.

Sedang fraksi oposisi F-PDI Perjuangan berpendapat bahwa 
ketimpangan kesejahteraan dan keadilan merupakan awal dari per-
masalah di Aceh. Hasil pembahasan RUU ini akan menjadi pertautan 
strategis masa depan Aceh dan masa depan NKRI. Namun yang perlu 
digarisbawahi bahwa fraksi ini menolak MoU yang ditandatangani 
Pemerintah RI dengan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005. Fraksi ini 
juga mempersoalkan pemberian amnesti terhadap mantan GAM, 
karena kontradiktif dengan TNI yang tidak diberikan perlindungan 
apa-apa.

F-PDIP ingin agar TNI dan GAM dibebaskan dari tuntutan 
Pengadilan Hak Asasi Manusia 5 tahun ke depan, dan KKR 30 tahun 
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ke depan. Mereka mengajukan perubahan DIM Nomor 1323 tentang 
pembentukan pengadilan HAM khusus di Aceh, dan lebih berpikir 
untuk menutup pelanggaran HAM masa lalu. Logika berpikir Fraksi 
PDIP tentang afi rmasi penegakan HAM memang perlu dipertan-
yakan, karena fraksi ini terlihat berupaya memutihkan pelanggaran 
HAM yang dilakukan TNI selama operasi militer di Aceh.

Rata-rata fraksi DPR memperdebatkan soal status negara kes-
atuan sebagai akibat dari upaya menerapkan konsep ‘self government’ 
dalam UU PA ini. Menurut F-PD penyusunan RUU ini harus dilihat 
dalam perspektif resolusi konfl ik yang terjadi antara sebagian ma-
syarakat Aceh dan Pemerintah sebelumnya akibat sistem pemerintahan 
yang sentralistis dan top approach. Pembahasan RUU hendaknya tidak 
dipertentangkan secara diametral dengan keinginan masyarakat Aceh 
tentang adanya kekhususan atau keistimewaan dalam penyelenggara-
an pemerintahan Aceh, karena tuntutan tersebut sesungguhnya sejalan 
dengan Pemerintahan Indonesia.

Menyangkut isu HAM, pendapat fraksi-fraksi tidak sama. F-
PPP mengusulkan pengadilan HAM dĳ alankan di Aceh dengan basis 
adat Aceh. Fraksi ini juga menekankan bahwa penegakan HAM di 
Aceh harus dilakukan. F-PAN mengusulkan pembentukan Pengadi-
lan HAM di Aceh cukup dengan mekansime UU Pengadilan HAM 
tahun 2000 yang telah ada, namun dengan memberikan batas waktu 
paling lambat 1 tahun setelah UU ini dibentuk. Sebenarnya Tap MPR 
No.4 Tahun 1999 tentang GBHN, huruf g angka 2 menyebutkan, pe-
nyelesaian kasus Aceh secara adil dan bermartabat dengan melakukan 
pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar HAM baik saat 
operasi militer ataupun paska pemberlakuan operasi militer. Sebagai 
tambahan, fraksi ini mendukung dibentuknya Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR) untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM 
masa lalu di Aceh.

Pendapat yang mendukung penegakan HAM disampaikan oleh 
F-PKB. Fraksi ini berpendapat bahwa bertanggungjawab terhadap se-
gala pelanggaran HAM di Aceh bukan TNI melainkan Pemerintah Pu-
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sat yang membuat kebĳ akan tersebut. Bab mengenai HAM tidak perlu 
diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, tambah fraksi ini, karena hukum 
Indonesia sudah memiliki aturan tersebut pada Konstitusi dan UU 
lain. F-PKB lebih mengusulkan Bab ini diganti dengan Bab ’Penegakan 
HAM di Indonesia’. Karena yang dibutuhkan Aceh sebenarnya adalah 
implementasi konkrit dari semua aturan materil tentang HAM.

Untuk penyelesaian kasus-kasus masa lalu, F-PKB menekankan 
pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang didasarkan pada 
ajaran Islam. Fraksi ini menambahkan agar tetap memerhatikan per-
lindungan untuk saksi dan korban sebelum UU Perlindungan Saksi 
dan Korban disahkan. Dan, mengingatkan agar pembentukan KKR 
juga mempertimbangkan ini. Tidak boleh mengurangi hak korban. 
Pelanggaran HAM harus dilihat dari wewenang dan penyalahgunaan 
wewenang, tidak memerhatikan institusional TNI.

Sedang, F-PKS menginginkan maksimal 1 tahun setelah UU 
disahkan, Pengadilan HAM sudah dibentuk di Aceh. Menurut fraksi 
ini, siapapun yang bersalah harus diadili, baik TNI atau GAM, dan cu-
kup berdasarkan UU Pengadilan HAM. F-PDS tidak membicarakan 
HAM secara substansial, hanya menyampaikan kesalutan karena umat 
kristiani yang mendirikan gereja ternyata tidak perlu izin di Aceh.

Bila ditinjau secara substansial, UU PA ini merupakan salah satu 
aturan yang cukup fenomenal dalam hukum positif Indonesia. Dalam 
kaitannya dengan HAM, undang-undang ini sesungguhnya diniatkan 
untuk memberikan dasar dan landasan lebih kuat jaminan dan pe-
menuhan hak asasi tertentu, bahkan proses hukum terhadap pelangga-
ran HAM masa lalu. Pada prinsipnya, UU Aceh sangat terkait dengan:

1. Beberapa ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional ten-
tang Hak-hak Sipil Politik

2. Hak atas Kekayaan dan Sumber Daya Alam 
3. Deklarasi Hak atas Pembangunan
4. Pengakuan terhadap kekhasan budaya, dan agama tertentu
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Status daerah operasi militer yang terjadi di Aceh menjadi 
catatan panjang sejumlah pelanggaran Hak-Hak Asasi yang sangat 
mendasar yang dirasakan masyarakat Aceh. Hak untuk hidup, untuk 
kemerdekaan dan keselamatan pribadi, hak untuk bebas dari penyik-
saan, bebas dari rasa takut, bahkan sejumlah hak untuk menikmati 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terancam selama Aceh berada 
dalam status Operasi Militer. Era kegelapan itulah yang ingin diper-
baiki melalui UU ini. Meskipun sangat kuat kesan bahwa UU ini tidak 
dapat dipisahkan dari MoU Helsinki, akan tetapi entry poin pengua-
tan dan penjaminan sejumlah HAM di Aceh idealnya menjadi satu 
frame yang sama yang dianut oleh para pembentuk undang-undang.

Namun, dalam kenyataannya tidak semua Fraksi di DPR 
mempunyai semangat dan mainset berpikir HAM dan pemulihan hak 
korban dalam pembahasan RUU ini. Fraksi Partai Golkar misalnya, 
dalam beberapa kali kesempatan dan bahkan pendapat akhir fraksi 
menyatakan, agar pelanggaran HAM masa lalu tidak diungkit-ungkit 
lagi, atau dilupakan saja. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh 
Fraksi PDIP. Pandangan ini tentu saja tidak saja berimplikasi terha-
dap pembenaran secara tidak langsung terhadap semua pelanggaran 
HAM, dan upaya menutup-nutupi pencarian kebenaran yang pada 
akhirnya akan sangat merugikan kepentingan korban. Jika kebenaran 
tentang pelaku, korban dan segala sesuatu terkait pelanggaran HAM 
yang terjadi sebelumnya tidak pernah diungkap dengan sebuah me-
kanisme terbuka, tentu saja secara otomatis menghilangkan kesem-
patan para korban pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan dan 
rehabilitasi. Dengan demikian, pendapat Fraksi Golkar dan PDIP 
dalam pembahasan RUU ini dapat dimasukan dalam kategori yang 
menghambat pemenuhan dan penegakan HAM.

Terkait dengan dugaan TNI sebagai aktor pelaku pelanggaran 
HAM, beberapa Fraksi berbeda pendapat. Fraksi PKS dinilai cukup kon-
sisten berada dalam ‘garis aman’ Law Enforcement, dengan menyerahkan 
pembuktian siapa yang bersalah dan melakukan pelanggaran HAM, 
baik TNI ataupun GAM, pada proses peradilan HAM. Hal ini dini-
lai masih lebih baik dibanding pendapat Fraksi Partai Demokrat dan 
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Partai Kebangkitan Bangsa yang secara dini telah terlebih dahulu 
menyatakan, bahwa kalaupun ada TNI yang melakukan pelangga-
ran HAM, maka itu bukanlah TNI secara kelembagaan, akan tetapi 
OKNUM semata. Dan, kalaupun ada pelanggaran HAM dia Aceh 
selama status DOM, maka itu bukanlah kesalahan TNI, tetapi meru-
pakan kesalahan pemerintah pusat.

Dalam UU ini banyak mengatur soal jaminan HAM. Penelitian 
ini menempatkan UU PA sebagai salah satu UU yang sejalan dengan 
prinsip HAM. Ada satu bab khusus yang mengatur soal HAM di UU 
ini yakni bab XXXIV. Di situ diuraikan menyangkut hak untuk be-
bas berekspresi, kebebasan pers dan publikasi, kebebasan berserikat 
dan berkumpul (Pasal 227). Ditambahkan pula dalam pasal terse-
but, adanya jaminan atas kebebasan untuk melakukan penelitian 
akademik, kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak 
bertentangan dengan syari’at Islam; memilih dan dipilih sepanjang 
memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan; dan mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, fasili-
tasi melalui pengadilan, memilih pengacara/penasihat hukum untuk 
pelindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hukum dan ke-
pentingan mereka di depan pengadilan.

UU ini mengakomodasi prinsip antipenyiksaaan sebagaimana 
tertuang dalam ayat (2) Pasal 227. Dinyatakan bahwa terhadap pen-
duduk, tidak diperkenankan untuk:

a. dilakukan semua bentuk penggeledahan sewenang-wenang 
atau tidak sah atas tubuh, kediaman, pakaian, pencabutan 
atau perampasan hak, atau pembatasan atas kebebasan setiap 
orang;

b. dilakukan penyiksaan secara sewenang-wenang dan pencabu-
tan atas hak hidup secara melawan hukum; dan

c. ditangkap, ditahan, diadili, dan dipenjarakan secara melawan 
hukum.
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Selain itu, UU ini juga menjamin secara kuat hak rakyat Aceh 
untuk mendirikan partai politik lokal sebagai manifestasi hak asasi 
bidang politik. 

9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Dengan sangat sadar, sejak tahun 1958, sebenarnya Indonesia sedang 
melakukan sebuah praktik diskriminasi, dan praktik diskriminatif 
tersebut dĳ amin dalam aturan-aturan hukum mulai dari level un-
dang-undang sampai aturan teknis pendaft aran di instansi yang ber-
hubungan dengan pengaturan kewarganegaraan. Pembedaan an-
tara warganegara Indonesia asli dengan peranakan dan keturunan 
Tionghoa adalah satu contoh sederhana.

Di tataran praktik, SKBRI merupakan bentuk konkrit, 
‘keragu-raguan pengakuan’ dan posisi diskriminatif dari warga 
Tionghoa sebagai warganegara. Tentu saja pengesahan undang-un-
dang kewarganegaraan menjadi sesuatu yang ditunggu sejak lama. 
Reformasi menjadi salah satu aspek yang mendorong perjuangan anti 
diskriminatif tersebut. Pada prinsipnya, poin ini menjadi salah satu 
upaya penegakkan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Na-
mun, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
tidak semua fraksi mempunyai mainstream HAM. Satu fraksi terlihat 
sangat menonjol memperjuangkan aspek afi rmatif hak asasi perem-
puan dalam diskursus kewarganegaraan, akan tetapi fraksi lain sama 
sekali tidak melihat poin ini sebagai hal yang krusial.

Misal, Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk diskrimi-
nasi terhadap perempuan (1979), Pasal 9 ayat (1) menyatakan: “...nega-
ra pihak wajib menjamin, bahwa baik perkawinan dengan orang asing atau-
pun perubahan kewarganegaraan suami TIDAK SECARA OTOMATIS 
mengubah kewarganegaraan isteri, ... atau memaksakan kewarganegaraan 
suami terhadapnya”. Namun, hampir semua fraksi kecuali Fraksi Partai 
Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dengan mudah menyetujui item ”peng-
hapusan kewarganegaraan perempuan secara otomatis” ketika me-
nikah dengan warga negara asing. Satu poin sederhana ini memper-
lihatkan, bahkan fraksi-fraksi tertentu sama sekali tidak mengetahui 
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bahwa konsep afi rmatif dan anti diskriminasi terhadap perempuan 
ini diatur sampai pada level konvensi Internasional sejak tahun 1979.

Semua fraksi menyetujui rumusan Pasal 26 yang mengatur: 
Perempuan yang kawin dengan warga negara asing (laki-laki) se-
cara otomatis kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum 
negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti suami se-
bagai akibat perkawinan tersebut. Perkawinan berakibat hilangnya 
kewarganegaraan perempuan atau lelaki secara otomatis. Kewa-
jiban mengurus kewarganegaraan justru dibebankan pada isteri atau 
suami dalam hal masing-masing masih ingin mempertahankan ke-
warganegaraan Indonesia.

Pada pembacaan laporan Pansus di Rapat ke VII, 5 Juli 2006, 
Pansus tidak menyebutkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) tentang hak ke-
warganegaraan perempuan dalam hal menikah dengan warga nega-
ra asing, atau suami berpindah kewarganegaraan. Padahal pasal ini 
sempat dipersoalkan Fraksi PKB karena dinilai bertentangan dengan 
norma HAM tentang hak kewarganegaraan perempuan.219

219 Dalam catatannya FKB menyatakan: RUU harus memberikan perlindungan maksimal terhadap 
WNI yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri dan beberapa komunitas masyarakat 
Indonesia yang tinggal di beberapa wilayah negara tetangga seperti Philipina, Malaysia, dan 
Arab Saudi dari kemungkinan hilangnya kewarganegaraan hanya karena kelalaian administrasi 
atau karena tidak menyatakan keinginan mereka, terutama karena keterbatasan pengetahuan, 
akses dan kesempatan; Hal ini masih belum tercermin secara kuat di dalam ketentuan Pasal 
23 huruf (i) dan Pasal 43 naskah RUU, jikapun pasal ini ingin diperhatikan maka haruslah 
diberikan proteksi maksimal agar mereka tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; RUU haruslah 
dapat mencegah kemungkinan terjadinya kehilangan kewarganegaraan bagi WNI terutama 
mereka yang bekerja di luar negeri yaitu menjadi buruh migran diberbagai negara yang hanya 
disebabkan kelalaian administrasi dalam masalah keimigrasian yaitu pelaporan administrasi 
paspor mengingat selama ini masih terdapat kelemahan administrasi negara; RUU ini tidak 
boleh mundur dibanding UU Kewarganegaraan sebelumnya, terutama terkait hak dan posisi 
perempuan. Khususnya Pasal 26 RUU yang dapat dikatakan bertentangan dengan Konvensi 
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan UU HAM; Pasal 26 
ayat (2) membuat kesan tidak ada diskriminasi antara lelaki dan perempuan. Padahal pasal ini 
hanyalah fatamorgana karena secara umum diseluruh bagian dunia tidak ada ketentuan yang 
yang mewajibkan agar suami mengikuti kewarganegaraan isteri.

 F-PDIP yang diwakili Murdaya Poo dalam pendapat akhirnya juga memersoalkan hal yang 
serupa. FPDIP menyatakan bahwa UU Kewarganegaraan sebaiknya tidak bersifat diskriminatif 
serta memerhatikan hak setiap warganegara. Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam pasal 23 I dan pasal 26 ayat (1) seharusnya tidak perlu ada. Pasal 23 Huruf 
I yang menyebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan karena berada 
di negara lain dalam jangka waktu lima tahun berturut-turut, F-PDIP memandang pasal ini 
akan menyulitkan WNI yang bekerja di luar negeri. Demikian pula Pasal 26 ayat (1) yang 
seharusnya tidak mencabut kewarganegaraan seseorang dengan alasan apapun kecuali hal 
tersebut secara tegas dinyatakan orang yang bersangkutan. Terkait dengan ketentuan tersebut 
perlu diperhatikan Pasal 47 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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Fraksi lain yang tidak terlalu ekstrem, bahkan terkesan mema-
hami HAM dengan menyebutkan norma-norma HAM Internasional 
dalam proses pembahasan. Namun, jika dicermati, penyebutan nor-
ma HAM cenderung sebagai kamufl ase bahwa fraksi tersebut seolah-
olah berparadigma HAM, ternyata secara substansial tidak. Fraksi 
Partai Demokrat adalah contoh. Hal ini terlihat saat penyampaian 
pendapat akhir fraksi. Tidak ada hal yang substansial dalam penyam-
paian tersebut. Kutipan dan penyebutan judul Konvensi Internasional 
terasa hambar dan tidak berhubungan dengan pokok pembahasan 
saat itu.

RUU inisiatif DPR ini terdiri dari 7 Bab 38 Pasal, yang mempunyai 
materi pokok:

1. Warga Negara Indonesia
2. Memperoleh Kewarganegaraan
3. Kehilangan Kewarganegaraan
4. Memperoleh kembali kewarganegaraan

Sedangkan tentang ‘Warga Negara’, RUU ini didasarkan pada 3 prin-
sip universal yang dianut dan diakui keberadaannya di dunia Inter-
nasional, yakni:

1. Suatu negara berhak menetapkan siapa yang dapat memperoleh 
kewarganegaraan dan siapa yang kehilangan kewarganegaraan

2. suatu negara tidak dapat mencampuri aturan kewarganegaraan 
negara lain

3. untuk menganggap seseorang sebagai warganegara, harus ada 
ikatan tertentu

Selain 3 prinsip diatas, RUU ini secara materil didasarkan pada asas:

1. Ius Sanguinis (law of the blood), yakni pengakuan kewarganega-
raan berdasarkan keturunan

2. Ius Soli (law of the soil), yakni penentuan kewarganegaraan ber-
dasarkan tempat kelahiran seseorang.

3. non-diskriminatif
4. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
5. Persamaan di muka hukum dan pemerintahan
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6. Parental, penentuan kewarganegaraan dapat menurut garis ke-
turunan ayah atau ibu sesuai dengan kepentingan anak

7. Mencegah terjadinya apatride (tanpa kewarganegaraan) dan 
bipatride (kewarganegaraan ganda). Indonesia tidak menganut 
apatride dan bipatride.

Panitia Khusus (Pasus) RUU Kewarganegaraan diketuai oleh Slamet 
Eff endi Yususf (F-PG) dan Panitia Kerja (Panja) diketuai oleh Murdaya 
Poo (F-PDIP). Dalam Rapat Paripurna DPR Seluruh fraksi di DPR 
RI menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU Ke-
warganegaraan menjadi Undang-Undang. Menurut Ketua Pansus 
RUU Kewarganegaraan Slamet Eff endi Yusuf, RUU Kewarganega-
raan merupakan pengganti UU No.62/58 tentang Kewarganegaraan. 
Menurutnya, UU Kewarganegaraan yang baru merupakan sebuah 
produk fenomenal, yang menghapus diskriminasi gender dan etnis. 
Materi muatan di dalamnya mengubah sejumlah masalah penting, 
seperti pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang di-
lahirkan oleh orangtua hasil perkawinan antara WNI dan WNA. Un-
dang-undang ini juga menghapus perdebatan tentang warganegara 
Indonesia asli atau bukan.

Pasal 26 UUD 1945 yang berbunyi, “Yang menjadi WNI adalah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan UU sebagai warga negara.” Dalam undang-undang 
ini dimaknai bahwa, “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah 
orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahi-
rannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehen-
dak sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU.

Harapan Baru Penghapusan Diskriminasi Kewarganegaraan

Apresiasi  patut diberikan pada setiap pihak yang berkontribusi dan 
mendukung pengusulan, pembahasan hingga pengesahan undang-
undang kewarganegaraan ini. Sebagian besar substansi dan meteri 
UU sangat berkaitan dengan norma-norma Hak Asasi Manusia.
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Setidaknya terdapat tujuh standar Norma Internasional ten-
tang HAM yang bersentuhan dan seharusnya menjadi frame berpikir 
dasar dalam pembentukan undang-undang ini, antara lain:

1. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khu-
susnya Pasal 24 ayat (3)

2. Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk diskriminasi 
terhadap Perempuan, 1979, khususnya Pasal 9

3. Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang telah 
Menikah, 1957

4. Konvensi mengenai Hak-hak Anak
5. Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang tidak memiliki 

kewarganegaraan, 1961
6. Konvensi yang berhubungan dengan Penduduk yang tidak 

memiliki status kewarganegaraan
7. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak semua 

Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, 1990
Tujuh konvensi diatas secara substansial idealnya tentu penting di-
taati jika pembentuk undang-undang benar-benar serius mengatur 
perihal kewarganegaraan dalam sebuah undang-undang. Kerang-
ka berpikir pemajuan, penegakan dan penjaminan hak asasi warga 
negara menjadi entitas berpikir sangat penting yang patut dipahami 
legislator. Namun, sayangnya tidak semua anggota DPR dan Fraksi 
yang punya frame berpikir demikian. Dalam hal kewarganegaraan 
perempuan, misalnya.

Mayoritas Fraksi menyetujui klausul bahwa perempuan secara 
otomatis dapat kehilangan kewarganegaraan jika menikah dengan 
warga negara asing. Mengacu pada Konvensi tentang penghapusan 
semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya Pasal 9, 
tentu saja pandangan fraksi tersebut tidak dapat dikatakan telah men-
jamin hak-hak perempuan. Dengan kata lain, fraksi mayoritas di DPR, 
khusus untuk isu ini sesungguhnya sedang melanggengkan sebuah 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tercatat, selain Fraksi Par-
tai Kebangkitan Bangsa, tidak satupun fraksi yang mempersoalkan 
klausul penghilangan secara otomatis kewarganegaraan perempuan 
yang menikah dengan WNA.
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Selain itu prinsip-prinsip non-diskriminatif, dan Equality before 
the law (Persamaan dimuka hukum) menjadi semangat penting dalam 
korelasinya dengan pemajuan Hak Asasi Manusia. 

Dalam proses pembahasannya sejumlah pihak mempersoal-
kan ketentuan Pasal 23 (i) yang menyebutkan, warganegara Indonesia 
(WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan ting-
gal di luar wilayah Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam 
rangka dinas negara, tanpa alasan sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan 
keinginan tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir. 
Dan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) yang menyebutkan, Perempuan WNI 
yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan ke-WN-an RI 
jika menurut hukum asal suaminya ke-WN-an istri mengikuti ke-WN-an 
suami akibat perkawinan tersebut, serta ayat (2) memberlakukan aturan 
yang sama untuk suami. Akhirnya terjadi kompromi dalam ketentuan 
Pasal 23 Huruf i, dengan menambahkan klausula sepanjang yang ber-
sangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Sedangkan pada Pasal 
26, masih berakhir dengan polemik.

Namun demikian, meski masih ada beberapa ketidaksepaha-
man, secara umum, pengesahan RUU Kewarganegaraan dapat di-
katakan sebagai salah satu upaya menghapus diskriminasi, terutama 
diskriminasi terhadap perempuan dan warga keturunan, Tionghoa 
khususnya. Dalam undang-undang kewarganegaraan yang lama, 
kaum lelaki-lah yang menentukan kewarganegaraan anak, sebagai 
contoh, perempuan Indonesia yang menikah dengan orang asing, 
anaknya ikut warga negara sang suami, sedangkan ibunya tidak me-
miliki hak terhadap kewarganegaraan anaknya.

Undang-undang kewarganegaraan yang baru menegaskan bah-
wa warga negara Indonesia ialah anak yang lahir dari perkawinan yang 
sah dari seorang ayah warganegara asing dan ibu warganegara Indone-
sia. Bahkan, undang-undang ini memberikan perlindungan hak asasi 
kepada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang 
ibu warganegara Indonesia. Artinya, lahirnya UU Kewarganegaraan 
merupakan langkah untuk menghapus kekuasaan patriarkal, dan 
melenyapkan diskriminasi gender. 
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Undang-undang ini juga berupaya menghilangkan dis-
kriminasi etnik yang menimpa warga keturunan Tionghoa. Sela-
ma ini, sekalipun lahir di Indonesia, orang tuanya WNI yang juga 
lahir di Indonesia, warga keturunan Tionghoa tetap diperlaku-
kan sebagai orang keturunan asing. Sebab mereka dianggap bukan 
Indonesia asli. Dengan undang-undang yang baru, secara otomatis 
atau dengan sendirinya mereka selanjutnya dianggap sebagai orang 
Indonesia asli. Karena dalam undang-undang ini dĳ elaskan, yang di-
maksud dengan ‘orang-orang bangsa Indonesia asli’ adalah ‘orang In-
donesia yang menjadi warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan 
tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri’.

Bahkan, dalam UU Kewarganegaraan yang baru ini dicantum-
kan satu rumusan progresif yang menyatakan, ‘Warga Negara Indo-
nesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia 
yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan 
ibunya’. Hal ini merupakan satu usaha menghindari terjadinya status 
statelees (apatride), atau tidak adanya status kewarganegaraan.

Undang-undang ini merupakan salah satu upaya manifestasi 
bagi pemenuhan amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang mengatur 
jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil, serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. 
Ketentuan Pasal 28D ayat (4) dan 28E ayat (1) tentang jaminan hak 
atas status kewarganegaraan dan hak untuk berpindah tempat ting-
gal, dan Pasal 28I ayat (2) yang memberikan jaminan hak untuk tidak 
diperlakukan diskriminatif.

10. Undang-undang No. 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan Convention 
on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 
of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (Konvensi tentang 
Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer 
Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya)

Konvensi ini merupakan konvensi lanjutan setelah Indonesia sebelum-
nya pernah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang (Perppu) No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme 
menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU 16 tahun 2003. Meskipun, 
dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 16 
tahun 2003 tidak lagi berlaku, terutama ketentuan yang menyatakan 
bahwa UU tersebut berlaku surut dan menjangkau kasus Bom Bali 
yang terjadi pada 12 Oktober 2002.

Tekanan Internasional agar Indonesia mengadopsi kovensi-
konvensi internasional terkait terorisme memang tidak dapat dilepas-
kan dari persitiwa tragis pengeboman oleh teroris jaringan Jamaah 
Islamiyah di Bali bulan Oktober sebelumnya. Bahkan PBB secara 
serius mengeluarkan Resolusi No. 1438 tahun 2002 dan Resolusi 1373 
tahun 2001 untuk memerangi terorisme yang dinilai tidak saja masuk 
dalam kategori crimes against humanity, tetapi sudah bertransformasi 
menjadi kejahatan terhadap peradaban, atau crime against civilization. 
Setidaknya hal ini muncul dalam pembahasan di  tingkat Rapat Kerja 
DPR-RI, pada 21 Februari 2006.

Konvensi ini mengatur tindak pidana yang terdapat dalam 
paragraf operasional konvensi, kewajiban negara untuk mengam-
bil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak 
pidana, serta mengatur kerjasama Internasional dalam upaya pence-
gahan dan pemberantasan terorisme, termasuk persoalan pendanaan 
terorisme.

Sebagaimana undang-undang tentang pengesahan konvensi 
lain undang-undang tentang pengesahan Konvensi tentang Pelarangan 
Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti 
Personel dan Pemusnahannya ini sangat ringkas, hanya terdiri dari 
dua pasal berisi pengesahan dan ketentuan kapan undang-undang 
mulai diberlakukan.

Terkait dengan HAM yang menjadi tolak ukur dalam pene-
litian ini ada baiknya kita langsung memeriksa konsideran dan Pan-
dangan Penjelasan Umum dari udang-undang ini. Dua pokok pe-
mikiran yang disebutkan dalam konsideran adalah, pertama, tentang 
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komitmen bangsa Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan 
“ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial” sebagaimana diamanatkan undang-undang 
dasar. Lalu disebutkan juga tentang dukungan Indonesia terhadap 
pelucutan senjata demi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. 

Secara ekplisit konsideran tidak menyebutkan kata hak asasi 
manusia. Namun kita hendaknya tidak terlalu kaku dalam berpikir. 
Kata-kata seperti ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perda-
maian abadi, dan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang 
dinyatakan dalam konsideran menimbang kiranya sudah cukup 
mewakili. Maksudnya kita tiak perlu menyangsikan paradigma ber-
pikir pembuat undang-undang ini. Tapi jika dilihat dalam konsideran 
mengingat dan melihat pasal-pasal yang dicantumkan di sana kera-
guan tidak bisa ditahan-tahan lagi sebab yang justru muncul adalah 
pasal-pasal tentang pertahanan negara dan hubungan luar negeri 
(persisnya pasal 30 UUD, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 
tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) bukan pasal yang terkait 
dengan HAM yang banyak jumlahnya itu.  Hal ini tentu saja jauh 
dari maksud utama konvensi tersebut yang intinya mau melindungi 
manusia dari bahaya yang ditimbulkan ranjau darat anti personel; 
sama sekali tidak berkaitan dengan upaya untuk mepertahankan ke-
daulatan bangsa dari serangan bangsa lain seperti dĳ abarkan dalam 
pasal 30 undang-undang dasar 1945.  

Dengan demikian persoalannya jelaslah sudah. Bukan penge-
sahan konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, 
Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahan-
nya yang dimasalahkan di atas tapi rumusannya (berarti juga cara 
berpikirnya) yang tidak nyambung. Soal pengesahannya tidak ma-
salah bahkan perlu terus didukung, sebab bagaimanapun pengesa-
han itu merupakan indikasi pemerintah kita memiliki kemauan kuat 
untuk menegakkan hak asasi manusia.
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11. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-undang ini sesungguhnya merupakan bentuk lain dari garis-
garis besar haluan negara (GBHN), seperti pernah eksis di Indonesia 
pada masa Orde Baru berkuasa. Karena itu pada mula pengajuan RUU 
RPJP dari presiden ke DPR, muncul polemik tentang perlu tidaknya 
pembahasan dan pengesahan RUU ini. RUU RPJP dikhawatirkan jus-
tru akan mengacaukan jalannya sistem pemerintahan Indonesia pasca-
amandemen UUD 1945, sebab dalam pengaturan sistem kenegaraan 
setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi wewenang untuk mene-
tapkan GBHN. Sistem pemerintahan adalah presidensil, sehingga 
rencana pembangunan menjadi kewenangan sekaligus kewajiban 
dari presiden berkuasa, untuk mengimplementasikan janji-janji kam-
panye dan visi misi pemerintahannya. Akan tetapi pada akhirnya, 
RUU RPJP tetap dibahas oleh DPR, dengan pertimbangan perlunya 
cita-cita dan visi misi Indonesia masa depan.220 Lebih jauh undang-
undang ini diharapkan dapat menggantikan peran GBHN di masa 
yang lalu.221  

RUU RPJP merupakan inisiatif Presiden yang disampaikan ke 
DPR melalui Surat presiden (Supres) No. R-01/PU/III/2005, pada tang-
gal 18 Maret 2005. Proses pembahasannya dilakukan melalui sebuah 
Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai oleh Hardi Susilo, sedangkan 
unsur pemerintah diwakili oleh Menteri Negara Perencanaan Pem-
bangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam 
hal ini Sri Mulyani Indrawati. Keterlambatan pengajuan undang-un-
dang ini diperparah dengan pengesahannya yang molor hingga dua 
tahun. Undang-undang yang mengatur rencana pembangunan jangka 
panjang semenjak tahun 2005, justru baru disahkan 16 Januari 2007.

Meskipun pembahasan RUU RPJP ini sudah dĳ adwalkan se-
menjak Mei 2005, namun pada praktiknya proses pembahasan un-
dang-undang ini baru dimulai pada 23 Agustus 2005, yang diawali 

220 Harry Tjan Silalahi, Rencana Pembangunan 2005-2025, Kompas, 3 Agustus 2005. Lihat juga 
tanggapan Didik J. Rachbini, RUU Rencana Pembangunan 2005-2025, Kompas, 23 Agustus 2005.

221 Didik J. Rachbini, Undang-undang RPJP 2005-2025, Suara Merdeka, 12 Maret 2007. 
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dengan Rapat Kerja antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Ketua Bappenas. Dalam proses pembahasan RUU ini telah 
dihadirkan 78 pakar dan praktisi melalui 19 kali Rapat Dengar 
Pendapat Umum (RDPU). Selain itu, juga diterima masukan dari 5 
perguruan tinggi. Uji publik terhadap RUU ini dilakukan di propinsi 
Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 
Sulawesi Selatan. Dilakukan pula studi banding ke Jerman dan India. 
Keseluruhan proses tersebut diakhiri pada 7 Desember 2006.222

Menurut Didik J. Rachbini, undang-undang RPJP merupakan de-
rivasi dari cita-cinta Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. 
Intisari dari RPJP merupakan cerminan dari Undang-undang Dasar 1945, 
yang didalamnya menyangkut masalah sosial ekonomi, pertahanan dan 
keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga 
dapat dikatakan RPJP adalah implementasi atau konsep teknis dari 
Undang-undang Dasar 1945 yang lebih terukur dan terstandarisasi 
secara jelas. Pada teknis implementasinya, untuk menjaga keber-
langsungan RPJP Nasional 20 tahuanan, DPR sepakat untuk dibuat 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima ta-
hunan, yaitu RPJMN 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2025. 
Selain itu, karena statusnya sebagai undang-undang, maka RPJP ber-
laku mengikat bagi seluruh hierarki pemerintahan di Indonesia.223 

Dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa: “RPJP Nasional 
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara In-
donesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam 
bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.”

Dari ketentuan tersebut dapat dĳ elaskan bahwa undang-
undang ini akan menjadi tuntunan dan rujukan dalam pelaksanaan 

222 Indonesia Miliki Rencana Jangka 20 Tahun, Kompas.com, 16 Januari 2007.
223 Didik J. Rachbini, Loc.Cit.
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pembangunan nasional Indonesia. Visi Indonesia dalam Undang-
Undang ini adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. 
Di dalamnya juga terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan 
untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya 
dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, mewujudkan masyara-
kat yang demokratis berdasarkan hukum, mewujudkan Indonesia 
yang aman, damai dan bersatu, pemerataan pembangunan yang 
berkeadilan serta Indonesia yang asri dan bersatu yang bisa meme-
lihara kesinambungan pembangunan.

Jika ditelusuri lebih lanjut undang-undang ini merupakan ap-
likasi dari teori-teori pembangunan (developmentalism) yang pernah 
dikembangkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Meskipun dike-
mas secara lebih komprehensif, namun tidak digunakannya perspektif 
keberhakan (entitlement) bagi landasan RPJPN, menandakan tidak 
adanya kekritisan terhadap implementasi teori-teori pembangunan. 
Padahal seharusnya pembentuk undang-undang sadar tentang kega-
galan teori pembanguan di masa Orde Baru, pengulangan teori terse-
but hanya akan melahirkan ketimpangan kembali di masa yang akan 
datang.  

Kuatnya dominasi mainstream pembangunan ekonomi dalam 
undang-undang ini dapat dibaca pada landasan operasional RPJPN, 
yang sekedar menyantumkan peraturan perundang-undangan yang 
bersinggungan dengan pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indone-
sia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha-
raan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peren-
canaan Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Sementara upaya pemajuan, pemenuhan dan penegakkan hak asasi 
manusia belum menjadi landasan dalam pembentukan undang-un-
dang ini. Akibatnya HAM belum menjadi mainstream dalam program 
pembanguan pada tiap-tiap sektor. Pentingnya perlindungan HAM 
dalam undang-undang ini sekedar muncul secara tersirat pada Dela-
pan Misi Pembangunan Nasional, yang beberapa diantaranya me-
nyebutkan pentingnya prinsip non diskriminasi. Penegasan tentang 
perlunya perlindungan hak asasi manusia dalam RPJP, terdapat pada 
bagian arah pembangunan reformasi hukum. Hak asasi manusia 
menjadi salah satu prioritas tahapan pembangunan di 2005-2009, seperti 
dinyatakan dalam tahapan dan prioritas 2005-2009, salah satunya me-
nyebutkan, “terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi hukum 
dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

Secara umum, meski cita-cita besar RPJP adalah pemenuhan 
hak-hak konstitusional warganegara, namun dalam tahapan dan 
proses pencapainnya HAM belum menjadi landasan dan mainstream. 
Dapat dikatakan RPJP sangat bias pembangunan ekonomi, padahal 
sesungguhnya undang-undang ini harus memayungi rencana pem-
bangunan Indonesia secara menyeluruh, dalam konsiderannya RPJP 
pun sekedar memertimbangkan ketentuan-ketentuan yang memiliki 
tujuan pembanguan ekonomi. Intinya, walaupun undang-undang 
RPJP tidak menghambat upaya pemajuan, pemenuhan dan penegak-
kan HAM, namun belum menjadikan HAM sebagai spirit dalam RPJP 
Nasional Indonesia. Akibatnya pada tahap implementasi dikhawatir-
kan akan memunculkan tindakan-tindakan yang potensial merugi-
kan HAM, salah satunya ialah rencana pemerintah untuk mendiri-
kan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), yang merupakan 
manifestasi dari RPJP ini.224 Artinya pembentukan ini belum sepenuh-
nya memerhatikan Pasal 28I ayat (1) sebagai salah satu fokus dari 

224 Menristek: PLTN Amanah UU, ANTARA, 13 Maret 2008.
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pembanguan jangka panjang, padahal dalam pasal tersebut tegas 
disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pe-
menuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya HAM menjadi salah satu 
pĳ akan penting (landasan) dalam keseluruhan gerak pembangunan, 
bukan sekedar menjadi sektor pembangunan, tetapi menjadi nafas 
dari setiap sektor pembangunan.

12. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang

Menanggapi semakin maraknya perdagangan orang di wilayah Indo-
nesia, khususnya perempuan dan anak, maka pada bulan Maret 2000 
pemerintah RI memutuskan untuk meratifi kasi Konvensi ILO Nomor 
182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk buat Anak dengan mengeluarkan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. 

Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut serta menan-
datangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Organi-
sasi Kejahatan Lintas Batas; Protokol untuk Mencegah, Memberan-
tas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan 
dan Anak; dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui 
Jalur Darat, Laut dan Udara sebagai suplemen Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas. Di ta-
hun-tahun berikutnya, pemerintah RI kemudian melakukan berbagai 
kebĳ akan-kebĳ akan untuk mengurangi bahkan menghapuskan ben-
tuk-bentuk kejahatan ini. Pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 88 Tahun 2002, pemerintah RI mengeluarkan Ren-
cana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 
(RAN-P3A) serta pembentukan gugus tugas lintas sektoral untuk im-
plementasinya. Lanjutan dari program aksi tersebut ialah pembuatan 
sebuah Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (RUU TPO).
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Penting bagi Penegakan HAM di Indonesia 

Sebelumnya belum ada rumusan yang memadai tentang Human Traf-
fi cking dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia, peng-
gunaan yang paling mungkin untuk men-cover kejahatan tersebut juga 
tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-
undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan 
lain-lain. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam 
perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif.

Dalam Laporan Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak 
yang tereksploitasi seksual atau dilacurkan di Indoensia mencapai 
40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah 
Indonesia. Sebuah dokumen, yakni Traffi  cking in Person Report yang 
diterbitkan oleh Deplu AS dan ESCAP juga telah menempatkan In-
donesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penang-
gulangan traffi  cking perempuan dan anak. Negara dalam peringkat 
tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam 
jumlah yang besar dan pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan 
standar-standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha-
usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan 
penanggulangan traffi  cking. Di samping itu, dalam berbagai studi dan 
laporan dari NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah 
sumber dalam perdagangan manusia, di samping juga sebagai transit 
dan penerima perdagangan manusia. Dikenal sedikitnya 10 provinsi 
di Indonesia yang dĳ adikan sebagai sumber, 16 provinsi dĳ adikan 
sebagai tempat transit, dan sedikitnya 12 provinsi sebagai penerima.

Masyarakat Internasional telah berulang kali mencoba untuk 
menghapuskan praktek perdagangan melalui instrumen internasional 
pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi 
MU PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorga-
nisir (Organized Crime Convention) beserta protokolnya, yakni Protocol 
Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Pre-
vent, Suppress and Punish Traffi  cking in Persons, Especially Women and 
Children. Fokus utama konvensi ini adalah menciptakan struktur 
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internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sek-
tor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan 
(traffi  cking) dan pengiriman imigran secara ilegal. Konvensi ini tidak 
hanya terfokus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konvensi ini 
justru dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja sama inter-
nasional untuk menghentikan pergerakan obat-obat terlarang dan 
orang.

Terdapat Sejumlah Kelemahan 

Masalah jeratan utang yang belum didefi nisikan maupun rumusan 
pidananya. Jeratan utang merupakan cara atau modus yang kerapkali 
digunakan oleh trafi ker di Indonesia untuk terus menempatkan kor-
ban dalam situasi eksploitatif dalam perdagangan orang. Sementara 
KUHP belum mengatur masalah ini. Mengingat pentingnya jeratan 
utang ini dirumuskan dalam RUU dan agar aparat penyidik benar-
benar bisa menjerat pelaku, maka tidak cukup hanya dalam ketentu-
an umum (tanpa penjelasan). Penting memasukkan hak korban untuk 
memperoleh jaminan perlindungan agar tidak ditangkap, ditahan, 
dipenjara dan atau dituntut sebelum, selama dan sesudah proses hu-
kum, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dalam situasinya 
sebagai korban, seperti dalam kasus eksploitasi pelacuran, pornografi , 
peredaran narkoba, ketiadaan dokumen perjalanan atau dalam ka-
sus penggunaan dokumen palsu. (argumentasi: banyak kasus-kasus 
yang sudah terjadi di lapangan dimana para korban trafi king justru 
diperlakukan atau diproses sebagai kriminal ketimbang ditempatkan 
sebagai korban) Pencantuman rumusan ’eksploitasi seksual’ sebagai 
spirit dari RUU ini harus dimasukkan. 

Pasal 46 tentang pemulangan korban yang berada di luar negeri 
harus diperbaiki agar hak korban untuk tetap tinggal dan bekerja 
di negara tersebut tetap terjamin. (argumentasi: dalam banyak kasus, 
pemulangan korban hanya menyebabkan korban kehilangan hak un-
tuk tetap dapat bekerja di manapun dengan rasa aman. Yang penting 
adalah perlindungan pekerja dari kejahatan trafi king dan bukannya 
membatasi/mencabut kesempatannya untuk tetap bekerja di luar 
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negeri. Korban juga harus dĳ amin untuk dapat memilih alternatif-
alternatif kemungkinan lain sesuai dengan kepentingannya dengan 
tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya). mengenai ’upaya 
pencegahan dalam RUU (Bab VI pasal  48) harus dibuat lebih konkret, 
memasukkan upaya-upaya mencakup tetapi tidak terbatas pada: 
pemberdayaan ekonomi, pemberian informasi, pendidikan, serta 
memperkuat pengawasan wilayah perbatasan antar negara, pen-
gadaan perjanjian-perjanjian internasional.  

13. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana

Pembahasan rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Ben-
cana merupakan RUU inisiatif Komisi VIII DPR (bidang Agama, Sosial 
dan Pemberdayaan Perempuan). RUU ini diajukan kepada Presiden 
untuk dilakukan pembahasan pada 30 Desember 2005. Proses pemba-
hasannya dilakukan melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus), yang 
dipimpin oleh Aisyah Hamid Baidlowi (Fraksi Partai GOLKAR). Sedang-
kan proses persidangan dipimpin oleh Widada Bujowiryono (Fraksi Par-
tai Demokrasi Indonesia Perjuangan). 

Rapat Dengar pendapat (RDP) dilakukan dengan Badan Koor-
dinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Komisi Nasi-
onal Keselamatan Transportasi (KNKT), Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT), unsure TNI dan POLRI, Badan SAR, Palang Merah Indo-
nesia (PMI), dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh. 
Sedangkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dilakukan den-
gan mengundang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Lembaga Pemerhati Perem-
puan, Hellen Keller Foundation, ahli bencana, sosial dan psikologi. 
RUU Penanggulangan Bencana merupakan salah satu RUU inisiatif 
DPR yang dilengkapi dengan Naskah Akademis, sehingga secara 
akademis RUU dapat dipertanggungjawabkan, karena terlebih da-
hulu telah diawali dengan proses kajian akademis yang panjang, dan 
melibatkan ahli. Catatannya, bencana di sini tidak hanya memiliki 
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pengertian bencana alam, tetapi juga termasuk didalamnya konfl ik 
sosial horizontal yang muncul di masyarakat.

Isu krusial yang banyak memicu perdebatan dalam pem-
bahasan undang-undang ini ialah mengenai asas-asas dan prinsip 
penanggulangan bencana, kelembagaan dan struktur dari Badan Na-
sional Penanggulangan Bencana, serta dicantumkan Palang Merah 
Indonesia (PMI) dalam undang-undang, karena meski secara resmi 
yang diakui di Indonesia adalah PMI, namun terdapat pula lembaga 
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Banyak anggota dewan yang 
mempersoalkan positioning BNPB, apakah sebuah lembaga mandiri, 
ataukah menempel pada lembaga negara yang telah ada. Mengenai 
efektifi tas dan kinerja dari lembaga ini juga memicu perdebatan pan-
jang. Yang tak kalah seru, mengenai keterlibatan unsur-unsur ekse-
kutif (kementrian) dalam lembaga ini, apakah melekat atau sekedar 
menjadi dewan pengarah. 

Di akhir pembahasan, fraksi-fraksi dan pemerintah kembali 
mempersoalkan tentang masuknya PMI dalam undang-undang ini, 
sebagai salah satu komponen dalam penanggulangan bencana. Kom-
promi sebenarnya sudah dicapai dengan memasukan keterlibatan 
PMI dalam undang-undang, dan mengakomodir pula keberadaan 
Bulan Sabit Merah dalam penjelasan undang-undang, sebagi usulan 
FPKS. Namun, menjelang pembahasan usai, PMI mengeluarkan nota 
yang meminta dikeluarkan dari pengaturan undang-undang terse-
but. Tetapi, yang kemudian justru mempersoalkan adalah FPKS (di-
motori oleh Anshory Siregar—anggota FPKS), karena pencabutan 
PMI berarti akan diikuti pula dengan penghapusan eksistensi BSMI 
dalam undang-undang ini. Dalam pembahasan RUU Penanggulangan 
Bencana, anggota dewan dan pemerintah juga telah memikirkan ke-
mungkinan dilakukan judicial review atas undang-undang, jika siste-
matika dan pengaturannya kurang tepat. Karena itu, mereka terlihat 
lebih berhati-hati dalam menentukan substansi dan kata per kata, se-
bagai salah satu bentuk langkah antisipasi.
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Asas dan prinsip dalam penanggulanagn bencana yang diatur 
dalam undang-undang ini setidaknya telah memberikan perlindungan 
bagi hak asasi manusia, dalam Pasal 3 disebutkan:

(1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
a. kemanusiaan;
a. keadilan;
b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
c. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
d. ketertiban dan kepastian hukum;
e. kebersamaan;
f. kelestarian lingkungan hidup; dan
g. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, yaitu:
a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c. koordinasi dan keterpaduan;
d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
a. nondiskriminatif; dan
b. nonproletisi.

Mengenai hak-hak masyarakat, dalam Pasal 26 disebutkan:

(1) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok 

masyarakat rentan bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyeleng-

garaan penanggulangan bencana.
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebĳ akan 

penanggulangan bencana.
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan 

program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan 
psikososial;
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e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan 
penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri 
dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas 
pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan 
pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena 
bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Secara umum undang-undang ini lebih banyak memberikan 
pengaturan mengenai teknis penanggulangan dan pencegahan ben-
cana, struktur kelembagaan dalam penanggulangan bencana, dan 
pembagian peran serta kewenangan dalam penanggulangan bencana. 
Tetapi kurang memberikan ruang bagi masuknya partisipasi masyara-
kat. Meskipun pada saat berlangsung pembahasan muncul komitmen 
untuk menjadikan masyarakat korban bencana sebagai subyek, tidak 
sekedar obyek, namun di tengah pembahasan dan dalam materi muatan 
undang-undang yang disepakati, hal ini kurang mendapat perhatian.

Pemenuhan HAM tidak Berstandar HAM

Pendekatan hak asasi manusia yang bisa dibangun dari UU Penang-
gulangan Bencana adalah sejauhmana negara mengupayakan pe-
menuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya bagi bagi 
warganegara yang terkena bencana, baik bencana alam maupun kon-
fl ik sosial. Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai peng-
gunaan pendekatan sosial dan budaya dalam usaha pencegahan dan 
penanggulangan bencan. UU Penanggulangan Bencana juga memiliki 
singgungan dengan upaya pemenuhan hak sipil politik, utamanya 
tentang bagaimana negara memberikan rasa aman bagi warganya. 
Relasi dengan hak sipil politik secara spesifi k terjalin pada penangan-
penanganan bencana sosial, baik penanganan pasca-bencana maupun 
upaya-upaya pencegahannya. 
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Selain menggunakan dua pendekatan tersebut, sejauh mana 
undang-undang mengimplementasikan perintah konstitusi, dalam 
wujud upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara, dapat 
pula menjadi ukuran untuk menilai sejauhmana undang-undang 
ini sejalan dengan mainstream hak asasi manusia. Namun demikian, 
meski undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat, 
khususnya masyarakat korban bencana, akan tetapi dalam konsider-
annya sama sekali tidak memerhatikan perintah-perintah UUD 1945, 
yang berkait dengan hak asasi manusia.

Undang-undang ini seharusnya berangkat dari sejumlah pasal 
konstitusi yang memberikan jaminan HAM bagi warganegara, khu-
susnya Pasal 28H ayat (1), yang di dalamnya memberikan jaminan 
bagi warganegara tentang hak hidup sejahtera lahir batin dan bertem-
pat tinggal, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. Namun rupa-rupanya pembentuk un-
dang-undang melupakan serangkaian jaminan HAM yang menjadi 
mandate konstitusi.

Undang-undang Penanggulangan Bencana lebih banyak 
mengatur struktur kelembagaan dalam penanganan bencana, serta 
tugas dan fungsi dari masing-masing hierarki kelembagaan. Hak-
hak masyarakat hanya menjadi bagian kecil dalam undang-undang, 
padahal undang-undang ini erat sekali dengan permasalahan tidak 
terpenuhinya hak-hak masyarakat korban bencana. Meskipun dalam 
proses pembahasannya muncul semangat bahwa masyarakat tidak 
sekedar menjadi obyek, tetapi subyek yang dilibatkan dalam penangan 
bencana, tetapi pada pengaturannya, masyarakat belum memiliki 
posisi yang kuat untuk terlibat. Naskah akademik undang-undang 
pun lebih banyak berbicara hal teknis kebencanaan, kurang melaku-
kan eksplorasi mengenai hak-hak dan peran serta masyarakat korban 
bencana dalam penanganan bencana.

Dari undang-undang ini bisa dibaca hendak kemana negara 
dalam menjamin hak-hak masyarakat korban bencana. Kewajiban 
negara dalam memenuhi hak-hak korban bencana seringkali ditafsir-
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kan bukan sebagai kewajiban, melainkan sekedar volunteering semata, 
akibatnya hak-hak korban bencana lebih banyak terabaikan. Perihal 
ini terjadi sebagai impact tidak digunakannya pendekatan hak dalam 
penanangan bencana, melainkan lebih menggunakan pendekatan 
struktural yang sifatnya karitatif. 

14. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

Rancangan undang-undang tentang energi merupakan RUU inisiatif 
presiden, yang selanjutnya diusulkan untuk dibahas di DPR. Pemba-
hasan dilakukan oleh Komisi VII DPR (bidang energi, sumberdaya 
mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup), bersama Menteri 
Energi dan Sumberdaya Mineral. Panitia kerja (Panja) dipimpin oleh 
Alvin Lie, unsur pimpinan Komisi VII dari Fraksi Partai Amanat Na-
sional. Risalah pembahasan RUU Energi tidak bisa diperoleh secara 
utuh, hanya sebatas daft ar inventaris masalah (DIM), sehingga fakta-
fakta seputar pembahasan hanya bisa diperoleh melalui warta media 
massa. 

Dalam proses pengusulannya, RUU ini disertai dengan sebuah 
naskah akademis, yang disusun oleh Kementerian ESDM. Sedangkan 
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dilakukan dengan mengun-
dang METI, MKI, API, IPB, ITB, IATKI, IGA, Forum Biodiesel Indone-
sia,  PERHAPI, KADIN, APBI, Asosiasi Hidro Bandung, IATMI, YBUL, 
IPA, PII, MEI, YLKI, Yayasan Kehati, APSURYA, Yayasan Peduli 
Energi Indonesia, WALHI, dan Koalisi Energi (WGPSR, IIEF, WWF 
Indonesia, IBEKA, ICEL, Pelangi Indonesia). Selain itu, karena RUU 
ini berkait erat dengan kepentingan daerah, Komisi VII juga secara 
khusus melakukan rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah RI.

Beberapa pasal krusial dalam UU Energi antara lain sebagai berikut:

Pasal 2: Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efi siensi, 
berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, 
pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan 
dengan mengutamakan kemampuan nasional.



284

Pasal 5: (1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah wajib 
menyediakan cadangan penyangga energi. (2) Ketentuan mengenai jenis, 
jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi diatur lebih lanjut 
oleh Dewan Energi Nasional.

Pasal 7: (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian 
berkeadilan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana sub-
sidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. (3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai harga energi dan dana subsidi diatur dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 11: (1) Kebĳ akan energi nasional meliputi, antara lain: a. ketersediaan 
energi untuk kebutuhan nasional; b. prioritas pengembangan energi; c. peman-
faatan sumber daya energi nasional; d. cadangan penyangga energi nasional. (2) 
Kebĳ akan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

Pasal 12: (1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional. (2) Dewan 
Energi Nasional bertugas: a. merancang dan merumuskan kebĳ akan energi 
nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR; b. 
menetapkan rencana umum energi nasional; c. menetapkan langkah-langkah 
penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta d. mengawasi pelak-
sanaan kebĳ akan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. (3) Dewan 
Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota. (4) Pimpinan Dewan 
Energi Nasional terdiri atas: Ketua (Presiden), Wakil Ketua (Wakil Presiden), 
Ketua Harian (Menteri yang membidangi energi. (5) Anggota Dewan Energi 
Nasional terdiri atas: a. tujuh orang baik menteri maupun pejabat pemerintah 
lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, trans-
portasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan b. delapan orang dari 
pemangku kepentingan.

Pasal 19: (1) Setiap orang berhak memperoleh energi. (2) Masyarakat, baik 
secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam: a. penyusu-
nan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah; dan b. 
pengembangan energi untuk kepentingan umum. 

Dalam proses pengesahannya, seluruh fraksi di DPR secara 
bulat menyetujui disahkannya RUU energi ini. Dalam proses pe-
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nyampaian pendapat akhir fraksi Juru bicara Fraksi Partai GOLKAR, 
Airlangga Hartarto meminta dengan disahkannya UU Energi ini 
maka kebĳ akan subsidi hanya ditujukan pada masyarakat dan bukan 
lagi produk. Sedangkan juru bicara Fraksi PAN, Alvin Lie mendesak 
agar pemerintah menerapkan model subsidi yang lebih jujur, adil, 
transparan, dan tepat sasaran. Juru bicara Fraksi PDIP, Eff endi Simbolon 
mengharapkan adanya sinkroninasi dan harmonisasi UU Energi 
dengan UU lainnya seperti UU Migas dan UU Panas Bumi, serta 
UU lain yang masih dalam pembahasan yakni RUU Minerba dan 
RUU Ketenagalistrikan. Juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera, 
Muhammad Lutfi  meminta pemerintah agar mengimplementasi-
kan UU Energi ke seluruh departemen terkait. Ketua Komisi VII 
DPR, Agusman Eff endi (Fraksi Partai GOLKAR) mengharapkan, 
pembuatan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU itu bisa se-
lesai dalam waktu satu tahun sejak pengesahannya (KapanLagi.com, 
17 Juli 2007).

Permaalahan krusial dalam undang-undang ini ialah tentang 
mandat pemotongan subsidi BBM, yang selanjutnya mengamanatkan 
pengaturan teknisnya pada pemerintah. Hal ini seperti dikatakan 
Airlangga Hartarto, yang mengemukakan bahwa penghapusan sub-
sidi BBM sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Energi (ANTA-
RA, 19 Mei 2008). Hal lain yang kontroversial ialah pengaturan men-
genai pembebanan subsidi kepada daerah, yang seharusnya menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat, yang diatur melalui APBN. Pem-
bebanan subsidi kepada daerah bersandar pada alasan semangat 
otonomi daerah, yang menginginkan perlakuan yang adil antara dae-
rah kaya energi dengan daerah yang miskin energi. Daerah yang kaya 
energi diharapkan memperoleh pendapatan yang lebih besar, karena 
itu subsidi dibedakan antara daerah satu dengan yang lain. Sebagai 
undang-undang payung, UU Energi juga dikhawatirkan akan berta-
brakan dengan undang-undang sektoral, yang secara khusus menga-
tur bidang energi tertentu, seperti panas bumi, migas dan kelistrikan 
(Hukumonline, 19 Juli 2007).
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Transformasi Hak menjadi Barang Pasar

Seperti halnya pangan, energi adalah sumberdaya yang memiliki 
nilai strategis luar biasa bagi kelangsungan hidup manusia dan 
peradabannya. Karena itu peran serta masyarakat dan keberhakan 
(entitlement) masyarakat atas energi menjadi penting untuk ditegak-
kan. Namun demikian, UU Energi yang disahkan oleh pemerintah 
dan DPR, baik dasar pembentukan maupun materi muatannya belum 
memiliki mainstream hak asasi manusia, khususnya pengaturan tegas 
atas hak masyarakat untuk memperoleh energi. Pengertian energi di 
sini termasuk di dalamnya energi terbarukan dan energi tidak 
terbarukan.

Dalam Pasal 19 disebutkan, “Setiap orang berhak memperoleh 
energi.” Akan tetapi tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana 
rakyat memperoleh enegi tersebut. Tidak ada kewajiban negara untuk 
melakukan pemenuhan hak atas energi tersebut, hanya sebatas pada 
pemberian subsidi, seperti diatur Pasal 7 ayat (2), itu pun terbatas un-
tuk kalangan masyarakat kurang mampu (Pemerintah dan pemerintah 
daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu). 
Energi masih menjadi barang pasar murni, yang hanya bisa diperoleh 
masyarakat melalui mekanisme jual beli. Termasuk penentuan harga 
energi juga didasarkan pada pasar, yang dibahasakan menjadi harga 
keekonomian (Pasal 7 ayat (1)).

Undang-undang Energi juga belum memberikan pengaturan 
mengenai hak masyarakat atas alam dan lingkungan yang sehat, 
khususnya bagi mereka yang wilayahnya menjadi tempat eksploitasi 
energi. Selain itu, meskipun undang-undang ini dalam materi mu-
atannya banyak membicarakan mengenai upaya penemuan sumber-
sumberdaya energi baru, akan tetapi belum menyinggung tentang 
kedaulatan energi. Undang-undang ini memotivasi masyarakat un-
tuk menemukan cadangan energi baru dan melakukan penghematan 
energi, tetapi belum memberikan keberhakan masyarakat atas energi. 
UU Energi justru lebih banyak membebani masyarakat dengan kewa-
jiban daripada penguatan hak masyarakat atas energi.  
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Secara umum, UU Energi lebih banyak melakukan pengaturan 
mengenai permasalahan teknis penyediaan energi, struktur kelem-
bagaan dalam pengelolaan energi nasional, serta pembagian ke-
wenangan dalam pengelolaan energi. Baik dasar normatif pemben-
tukannya, maupun materi muatan yang diaturnya, UU Energi miskin 
dari mainstream hak asasi manusia. Ke depan tentunya energi tetap 
akan menjadi instrumen penjajahan, karena tidak adanya keberhakan 
masyarakat atas energi, serta tidak adanya kedaulatan energi, meski 
undang-undang ini memacu kerja-kerja untuk melakukan diversivikasi 
energi. Undang-undang ini samasekali tidak memerhatikan dan ti-
dak menyinggung adanya jaminan hak atas akses sumberdaya alam 
untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945.

15. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang ini merupakan tindakan pembaharuan terhadap UU 
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Langkah pembaruan 
ini khususnya untuk menyesuaikan diri dengan UU Penanaman 
Modal yang sudah disahkan DPR sebelumnya dan penyesuaian ter-
hadap kebutuhan aktual bidang investasi. Artinya, UU PT yang baru 
termasuk bagian dari paket perbaikan kebĳ akan investasi yang telah 
dicanangkan pemerintah SBY-Kalla. Pembahasan RUU PT dilakukan 
oleh Komisi VI DPR RI (Bidang BUMN, Industri, dan Perdagangan). 
Panitia Khusus (Pansus) RUU PT diketuai oleh Akil Mohtar (FPG), 
dalam proses pembahasannya Pansus juga melibatkan sebagian ang-
gota Komisi XI yang membidangi masalah Anggaran, Keuangan, dan 
Perbankan.

RUU PT ini berasal dari inisiatif pemerintah, yang disampai-
kan kepada DPR pada 12 Oktober 2005. Selanjutnya pada 22 November 
2005, Rapat Paripurna DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khu-
sus (Pansus) RUU PT. Dalam proses pembahasannya pemerintah di-
wakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Untuk membahas RUU PT 
setidaknya DPR melakukan enam kali rapat dengar pendapat (RDP) 
yang mengadirkan setidaknya 23 lembaga terkait. Selanjutnya pada 
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Rapat Paripurna DPR 20 Juli 2007, Pemerintah dan DPR menyetujui 
pengesahan RUU PT menjadi undang-undang. Sepuluh fraksi di DPR 
secara bulat memberikan persetujuan. Komposisi UU PT terdiri dari 
14 bab (termasuk Ketentuan Penutup), dan 161 pasal.225

Permasalahan krusial yang menarik perhatian publik dalam 
RUU PT adalah munculnya klausula tentang corporate sosial respon-
sibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. RUU PT me-
wajibkan adanya CSR bagi seluruh perusahaan, tidak lagi sekedar 
menjadi kedermawanan (sukarela) dari perusahaan. Jika dilakukan 
penelusuran, pengaturan ini merupakan amanat dari Pasal 15 Huruf 
b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di mana disebut-
kan bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai CSR sendiri 
dalam UU PT diatur dalam Bab V Pasal 74 UU PT, yang menyebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tang-
gung jawab sosial dan lingkungan.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan 
kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan:

Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Per-
seroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 
norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan 
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber 
daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya alam.

225 Klausul CSR Tidak Menabrak UUD 1945, http://www.hukumonline.com/berita, 21 Juli 2007.
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 Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Per-
seroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya 
alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan 
sumber daya alam.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk 
sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
terkait.

Ayat (4) Cukup jelas.

Sedangkan pengertian dari CSR itu sendiri, dalam Pasal 1 butir 3 UU 
PT disebutkan:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan 
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna me-
ningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) tersbut dapat diketahui, Per-
seroan Terbatas (perusahaan) yang diwajibkan melaksanakan CSR 
adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, setidaknya terdapat dua jenis perusahaan yang dikenai ke-
wajiban CSR, yaitu: perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola 
dan memanfaatkan sumberdaya alam, dan perusahaan yang kegiatan 
usahanya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya 
alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan 
sumberdaya alam. Selanjutnya ditegaskan dalam ayat (2), bahwa CSR 
merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhi-
tungkan sebagai biaya perusahaan. Hal ini mendapat legitimasi pula 
dari ketentuan Pasal 66 butir (2c), dikatakan, “Tentang laporan tahunan 
perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris 
yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan TJSL.”
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Dengan adanya ketentuan tersebut, nantinya CSR tidak lagi 
bersifat sukarela, dicantumkannya ketentuan CSR dalam UU PT, 
menjadikannya suatu kewajiban perusahaan yang membawa kon-
sekuensi hukum berupa penjatuhan sanksi apabila perusahaan ti-
dak melaksanakan kewajibannya tersebut. Namun demikian sanksi 
hukum yang dimaksud tidak dilakukan pengaturan secara jelas dan 
tegas. Pasal 74 ayat (3) RUU PT hanya menyebutkan bahwa keten-
tuan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang terkait.226

Dalam proses pembahasan UU PT, para pengusaha menolak 
hadirnya pengaturan mengenai pewajiban CSR. Menurut mereka Pasal 
74 dan penjelasannya ini menabrak asas kepastian hukum yang dia-
tur dalam Pasal 28D UUD 1945. CSR yang harusnya bersifat sukarela, 
diubah menjadi wajib dan memaksa. Selain itu, pasal ini juga dinilai 
sering disalah tafsirkan. Akibatnya perusahaan menjadi korban atas 
pungutan-pungutan yang tak berkaitan dengan bidang usahanya 
dengan mengatasnamakan kewajiban CSR. Pasal ini dikhawatirkan 
akan berpotensi melahirkan Peraturan Daerah (Perda) di sejumlah 
daerah yang bernuansa pungutan-pungutan kepada pengusaha. 
Pasal 74 juga dianggap diskriminatif sehingga bertentangan dengan 
Pasal 28I ayat (2) UUD 45. Sebab pasal tersebut membedakan adanya 
perusahaan yang terkena kewajiban CSR dan ada yang tidak wajib. 
Menurut mereka, hadirnya ketentuan CSR juga akan menghambat 
iklim investasi di Indonesia.227

226 Dalam UU Penanaman Modal Pasal 34 disebutkan:
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak 

memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 (salah satunya kewajiban 
TJSL) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan 
kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau 
lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai 
sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

227 Pengusaha Tolak Klausul CSR, http://www.hukumonline.com/berita, 17 Juli 2007.
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Tujuan Mulia yang Tidak Terkonsep dengan Sempurna

Melalui UU PT ini, selanjutnya masyarakat menjadi memiliki landasan 
hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak-hak sosialnya, yang 
selama ini kadang diabaikan dan terpinggirkan, meski berada dekat 
dengan berdirinya suatu perusahaan. Namun demian, kekhwatiran 
yang muncul adalah karena biaya CSR dibebankan ke dalam biaya 
perusahaan, pada gilirannya biaya itu akan dimasukkan ke dalam 
harga jual suatu produk, yang berakibat pada lebih mahalnya harga 
produk tersebut. Hal ini tentunya akan merugikan konsumen, yang 
searti dengan kerugian masyarakat.228

Selain itu, CSR seharusnya bukan hanya urusan perusahaan 
yang berkecimpung dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pengaturan 
dalam undang-undang ini memberi kesan bahwa perusahaan di luar 
sumberdaya alam tidak perlu dan tidak penting melakukan CSR. Aki-
batnya masyarakatlah yang dirugikan karenanya.

Secara umum meski pada salah satu materi muatannya un-
dang-undang ini telah menyantumkan adanya tanggung jawab sosial 
lingkungan persuahaan, akan tetapi rupa-rupanya undang-undang 
ini belum mampu sepenuhnya menjadi instrumen pendukung bagi 
pemenuhan dan penegakkan hak-hak konstitusional warga negara, se-
bab proses pembentukannya pun belum berangkat dari arti penting pe-
menuhan hak-hak tersebut. Kendati memberikan pengaturan tentang 
kewajiban bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan 
sumberdaya alam, pengaturan tersebut belum berangkat dari ketentu-
an Pasal 33 ayat (3) yang memberikan jaminan hak atas akses sumber-
daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Nuansa dalam undang-undang 
ini lebih kental berisi upaya untuk menarik investor sebesar-besarnya, 
walau pada kenyataannya berujung dengan beberapa penolakan dari 
sejumlah pengusaha, karena dianggap kurang berpihak pada mereka, 
khususnya pengusaha pengelolaan sumberdaya alam.

228 Tanggung Jawab Sosial Paksaan atau Komitmen, editorial Media Indonesia, 21 Juli 2007.
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16. Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perppu No. 
2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam 
Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 
Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan 
Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang

Perppu No. 2 Tahun 2007 ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono 
pada 6 September 2007. Alasan dikeluarkannya Perppu tersebut 
adalah karena berbagai permasalahan hukum yang melingkupi kor-
ban bencana di Aceh dan Nias, khususnya berkaitan dengan hak-hak 
keperdataan mereka pasca-bencana. Hak-hak keperdataan tersebut 
antara lain terkait: Pertama, menyangkut perwalian, sebagai akibat 
banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Karena itu 
harus ditempatkan di bawah perwalian sehingga secara hukum ada 
pihak yang akan bertanggungjawab untuk mengurus anak dan har-
tanya. Kedua, permasalahan perbankan, mengingat banyaknya dana 
nasabah yang disimpan di bank, sementara sebagian nasabah tersebut 
telah meninggal dunia, sedangkan identitas para pewaris atau identi-
tas perbankannya telah hilang akibat bencana. Ketiga, bidang pertana-
han, banyaknya tanah yang musnah, serta hilangnya batas fi sik untuk 
membedakan tanah pihak satu dengan pihak lain, lenyapnya bukti 
kepemilikan tanah, dan hilangnya akta identitas diri untuk menen-
tukan bukti kepemilikan tersebut. Berangkat dari beragam persoalan 
tersebut, sebagai sebuah alasan adanya kegentingan yang memaksa, 
selanjutnya Presiden mengeluarkan Perppu.

Kemudian, pada 26 Nopember 2007, melalui Menteri Hukum 
dan HAM pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Perma-
salahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekon-
struksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan 
Kepulauan Nias untuk disahkan menjadi undang-undang, kepada 
DPR.
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Rapat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Perppu terse-
but menjadi undang-undang, dipimpin oleh T.M.Nurlif. dalam proses 
pembahasan ini pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, 
Andi Matt alatt a, Direksi Bank Indonesia (BI), Badan Pertanahan Na-
sional, serta perwakilan Pemerintah Daerah NAD dan Nias. DPR dan 
pemerintah juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan 
Pemda NAD, Pemkab Nias, Mahkamah Syariat NAD, Badan Rekon-
struksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias, serta DPRD, akademisi dan 
tokoh masyarakat NAD dan Nias.229 Selanjutnya pada Selasa 4 
Desember 2007, sepuluh fraksi DPR dalam rapat paripurna secara 
bulat menyetujui pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2007 menjadi un-
dang-undang.230

Perppu No. 2 Tahun 2007 terdiri dari VIII Bab dan 35 pasal. 
Materi muatannya memberikan pengaturan dalam bidang pertana-
han, perbankan, kewarisan dan perwalian. Bidang-bidang ini diang-
gap sangat penting untuk diselesaikan secara cepat melalui proses re-
habilitasi dan rekonstruksi. Secara umum Perppu ini pada dasarnya 
mengatur lima hal. Pertama, tentang hubungan hukum antar-orang, 
baik pewarisan maupun perwalian. Bencana telah mengakibatkan 
hilangnya orang dan hubungan antar-orang, sehingga hubungan-
hubungan keluarga perlu diatur kembali. Kedua, hubungan hukum 
antar-orang dengan tanah. Menyangkut di dalamnya pengaturan ta-
nah yang sudah berubah bentuk, dan pemiliknya yang mungkin su-
dah berubah status. Ketiga, hubungan hukum antara-orang dengan 
bank. Khususnya berkait dengan dokumen nasabah yang hilang dan 
dana nasabah yang orangnya sudah meninggal dunia. Oleh karena 
itu, mengingat banyaknya hal-hal yang dalam pengungkapannya 
mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan  undang-undang, 
maka pengecualian-pengeculiannya harus diatur dengan undang-
undang. Keempat, mengatur mengenai masalah pidana apabila ter-

229 Pemerintah Ajukan RUU Penanganan Permasalahan Hukum di Aceh dan Nias, Hukumham.
info, 26 Nopember 2007.

230 Perppu No 2/2007 Menjadi Undang-undang, Jacknews.com, 4 Desember 2007, dan DPR 
Setujui RUU Penanganan Permasalahan Hukum di Aceh dan Nias, Hukumham.info. 29 
Nopember 2007.
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jadi pelanggaran hukum dalam penerapan undang-undang ini. Dan 
kelima, mengatur tentang masalah aturan peralihan, yaitu tindakan 
hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan, DPR, atau 
bank sebelum Perppu ini diberlakukan.231

Sedangkan materi muatan dalam UU No. 48 Tahun 2007, hanya 
terdiri dari dua pasal, seperti halnya undang-undang penetapan Perppu 
lainnya. Pasal 1 mengatur ditetapkannya Perppu menjadi undang-
undang, dan Pasal 2 menetapkan mulai berlakunya undang-undang 
tersebut. Secara umum, meski hadirnya Perppu tersebut dianggap ter-
lambat, karena baru lahir setelah tiga tahun pasca-terjadinya bencana 
tsunami Aceh-Nias, yang berarti ada pembiaran kekosongan hukum, 
namun Perppu tersebut telah memberi jaminan bagi terpenuhinya 
hak-hak sipil, sosial dan ekonomi masyarakat Aceh-Nias. 

Lagi-Lagi HAM Belum Menjadi Pĳ akan

Keluarnya pengaturan ini merupakan sebuah upaya untuk men-
jalankan sejumlah amanat konstitusi, khususnya beberapa jaminan 
HAM yang berkait dengan hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi, sosial 
budaya. Kendati demikian, meski dalam materi muatannya undang-
undang ini banyak memberikan sejumlah pengaturan yang terkait 
dengan upaya pemenuhan dan penegakkan hak-hak konstitusional 
warganegara, namun pembentukan undang-undang ini belum be-
rangkat dari kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak 
warganegara. Hal ini terbukti dari konsiderannya yang sekedar me-
nyantumkan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh, tanpa 
adanya satu klausula pun perintah konstitusi tentang pemenuhan 
hak-hak warganegara. 

Sejumlah jaminan HAM yang ada konstitusi seharusnya men-
jadi dasar bagi materi muatan undang-undang ini, khususnya Pasal 
28D ayat (1) yang mengatur tentang adanya jaminan hak atas pe-
ngakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, 

231 RUU Penanganan Permasalahan Hukum di Aceh dan Nias Disahkan, Hukumham.info, 3 
Desember 2007.
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serta perlakukan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28H ayat 
(1) yang mengatur tentang hak atas tempat tinggal dan lingkungan 
hidup yang sehat, serta sejumlah hak lain yang termasuk dalam hak-
hak ekonomi (kepemilikan tanah) dan hak-hak anak.

Meskipun demikian, bilamana dilihat dari substansi 
pengaturannya, secara umum undang-undang ini telah memiliki me-
miliki spirit untuk melakukan upaya pemenuhan dan penegakkan 
hak-hak konstitusional warganegara.

17. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-undang Partai Politik disahkan pada 4 Januari 2008 meng-
gantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 31 Tahun 2002. 
Terdiri dari dua puluh satu bab yang meliputi aturan pembentukan, 
asas, kepengurusan dll. terkait partai politik, undang-undang baru 
ini menawarkan sesuatu yang baru dan penting untuk kehidupan 
politik di Indonesia. Beberapa substansi yang penting itu adalah soal 
visi kesetaraan gender, tranparansi dan akuntabilitas, dan penekanan 
partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Jika dibandingkan 
dengan undang-undang sebelumnya undang-undang ini lebih berbo-
bot mengingat beberapa visi yang disebut tadi. 

Meski demikian, undang-undang ini masih mengandung 
pasal-pasal kontroversial. Dua diantaranya yang banyak mendapat 
perhatian adalah menyangkut asas dan dana partai. Asas partai yang 
harus merupakan penjabaran dari Pancasila dan undang-undang 
dasar menurut sejumlah kalangan telah menegasi keyakinan tertentu; 
keyakinan yang bagi pemeluknya tidak bisa dikebawahkan pada 
ajaran dan ideologi lain. Terkait pendanaan, aturan baru menetapkan 
anggaran partai politik yang bersumber dari dana APBN dan APBD 
dianggap kelewat besar jika dibandingkan dengan anggaran yang 
ada dalam undang-undang sebelumnya. Terlepas dari kekurangan-
kekurangan tersebut, undang-undang yang menjadi rujukan kehidu-
pan politik baru ini tetap memiliki kandungan yang positif dan lebih 
baik untuk kehidupan politik kita yang terus mencari bentuk. Dengan 
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demikian, jika dihubungkan dengan semangat HAM yang terkandung 
dalam undang-undang dasar, undang-undang partai politik baru ini 
sangat bersesuaian. Berikut adalah sejumlah prinsip undang-undang 
yang dianggap memiliki semangat HAM yang kuat. 

Afi rmasi Demi Kesetaraan

Dalam penjelasan umum dan konsideran menimbang undang-undang 
ini dikatakan bahwa undang-undang ini lahir untuk menyikapi dinamika 
dan perkembangan mutakhir kehidupan masyarakat yang tidak 
diakomodasi undang-undang sebelumnya. Salah satu perkembangan 
itu adalah munculnya paradigma-paradigma baru dalam politik, 
yaitu pentingnya mewujudkan kehidupan politik yang tidak dis-
kriminatif, partisipatif, serta akuntabel dan transparan. 

Adapun wujud dari paradigma HAM, khususnya kesetaraan 
gender, dapat dilihat dalam bab dua tentang pembentukkan partai 
politik. Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pendirian dan pem-
bentukan sebuah partai politik harus memiliki komposisi 30 persen 
perempuan. Hal yang sama juga berlaku bagi kepengurusan par-
tai yang mengharuskan 30 persen keterwakilan perempuan (Pasal 
2 ayat (5)). 

Salah satu masalah besar dalam demokrasi adalah masalah 
keterwakilan. Demokrasi yang sehat mengandaikan kesetaraan 
semua pihak sehingga tidak ada suara yang terpinggirkan dan di-
dominasi. Masalahnya memang ruang politik sudah sejak awal terdiri 
dari orang-orang atau pihak-pihak yang tidak setara. Jika ruang ini 
tidak ditata sedemikian rupa sehingga ramah terhadap semua pihak, 
akibatnya akan ada tirani yang muncul. Untuk itu dibutuhkan sebuah 
aturan yang mengikat untuk membenahi ruang yang timpang terse-
but. Melalui kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam tubuh 
partai yang diatur dalam undang-undang ini, masalah keterwakilan 
perempuan sedikit dapat direduksi.  
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Akomodasi Prinsip Transparansi

Transparansi pendanaan partai politik penting, tidak saja untuk ke-
hidupan politik tapi juga untuk kemanusiaan. Selama ini partai poli-
tik cenderung tertutup soal keuangan. Dari mana dan ke mana dana 
partai mengalir jarang yang tahu. Pendanaan partai adalah rahasia 
yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas, para elit dan sedikit 
orang di lingkungannya. Tapi sebenarnya rahasia itu sudah bukan 
rahasia lagi. Sudah bukan rahasia dana partai yang berjumlah triliyu-
nan rupiah itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak fair; melalui 
dukungan atas kebĳ akan atau pengesahan undang-undang yang ti-
dak sehat, melalui transaksi dan deal-deal yang mengorbankan amanat 
rakyat. Dengan demikian partai politik tidak menjadi lembaga pendi-
dikan politik beradab tapi menjadi persekutuan yang membodohi para 
pendukung setianya. 

Undang-undang partai politik mengatur masalah keuangan 
partai dengan sangat detail. Undang-undang Pasal 36 ayat (2) dan 
ayat (3) menentukan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan 
partai politik dikelola melalui rekening kas umum partai politik dan 
pengurus partai politik di setiap tingkatan, melakukan pencatatan 
atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik. 
Berikutnya Pasal 37 ditentukan bahwa pengurus partai politik di se-
tiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban pe-
nerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berke-
nan berakhir (Pasal 37). Selanjutnya, dalam Pasal 38 ditentukan bahwa 
hasil pemeriksaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka 
untuk diketahui masyarakat. 

Meningkatkan Partisipasi 

Cerita tentang partai politik yang oligarkis bukan mengada-ada. Elit 
partai yang mendominasi semua keputusan dan kebĳ akan adalah 
cerita sungguhan dalam kehidupan politik kita selama ini. Kekuasaan 
elit hampir tidak bisa diganggu gugat. Merekalah yang menentukan 
calon gubernur atau calon bupati di suatu daerah. Keputusan ini 
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seringkali bertentangan dengan suara dan rekomendasi anggota par-
tai yang ada di daerah tempat pemilihan. Ini adalah salah satu contoh 
tentang betapa kuatnya peran elit partai dan betapa hampanya suara 
dari anggota partai. Akibatnya partai politik tidak menjadi sarana 
pendidikan politik yang baik sebab partai hanya dikuasai segelintir 
orang pusat. 

Undang-undang partai politik menyebutkan secara 
eksplisit tentang hak dan kedaulatan anggota partai. Pasal 15 
ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan partai politik berada di 
tangan anggota. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa anggota 
partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebĳ akan serta 
hak memilih dan dipilih. Beberapa pasal ini tentu saja sangat penting 
mengingat kenyataan-kenyataan yang disebut di atas.   

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undag 
partai politik ini telah memerhatikan dan menampung sejumlah     
aspek mendasar dari sejumlah masalah yang ada dalam kehidupan 
politik riil. Kemudian dari sisi HAM, jelas undang-undang ini me-
miliki semangat HAM yang kuat dengan mengafi rmasi kesetaraan, 
kedaulatan individu beserta hak-hak yang melekat dalam dirinya. 
Meski demkian, betapapun undang-undang ini memiliki sejum-
lah kelebihan dibanding undang-undang sebelumnya, kekurangan 
tetap ada. Sebagaimana disampaikan Andrinof Chaniago, partai 
politik sangat diuntungkan dengan keberadaan undang-undang 
ini.232 Ketentuan bahwa partai politik mendapat bantuan dari APBN 
dan APBD propinsi dan kabupaten secara proporsional berdasarkan 
jumlah perolehan suara (Pasal 34 ayat (3)) jelas akan menguntung-
kan pengurus partai dan merugikan rakyat. Berdasarkan ketentuan 
ini Partai Golkar, Chaniago memberi contoh, bisa mendapat bantuan 
negara sebesar 2,6 milyar per tahun. Masalah kontroversial lain 
adalah menyangkut asas partai politik. Pasal 9 ayat (3) menyebut-
kan bahwa asas dan ciri partai politik merupakan penjabaran dari 
Pancasila dan UUD 1945. ketika rumusan pasal ini disetujui bebe-
rapa fraksi melakukan penolakan. F-PPP, F-PAN, F-PKS, F-PBR, dan 
Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) keberatan dengan rumusan 

232 http://www.antara.co.id/arc/2008/1/18/uu-parpol-dinilai-rugikan-rakyat/
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asas partai yang harus berupa penjabaran pancasila dan UUD 1945. 
Sebagaimana disampaikan Lukmanul Hakim kata penjabaran akan 
menjadi persoalan bagi partai yang berasas Islam, sebab Islam akan 
dianggap sebagai derivasi dari Pancasila dan UUD 1945.233 Meski 
ada penolakan dari lima fraksi ini rumusan redaksi Pasal 9 ayat (3) 
tidak berubah sebab mendapat dukungan suara lebih banyak. 

18. Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Bahan Kimia dan 
Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia

Pembentukan undang-undang ini merupakan kelanjutan dari 
ratifikasi Convention on the Prohibition of the Development, Production, 
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction (Kon-
vensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, 
dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya), 
yang dituangkan ke dalam UU No. 6 Tahun 1998. Konvensi ini perlu 
ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih teknis, sebab masih 
memiliki kelemahan karena belum mengatur ketentuan pidana 
terhadap pelanggaran materi muatan di dalamnya. Selain itu 
maraknya tindak pidana terorisme di tanah air, yang menjadikan 
bahan kimia sebagai instrumen utama gerakan teroris, juga menjadi 
alasan utama pentingnya pengaturan tentang bahan kimia, khusus-
nya terkait dengan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.

RUU ini berasal dari inisiatif pemerintah, yang didasarkan 
pada amanat Presiden RI (Ampres) No. R-93/Pres/11/2006 tentang 
Penunjukan Wakil untuk membahas RUU tentang Penggunaan Ba-
han Kimia dan larangan Penggunaan Bahan Kimia untuk Senjata 
Kimia dan Kepentingan Negara Kesatuan RI umumnya dan ke-
pentingan sektor industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi dan 
tujuan damai lainnya pada umumnya. Pembahasan RUU ini meli-
batkan anggota Komisi I dan VI, sementara pemerintah diwakili oleh 
Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan Departemen 
Perindustrian.234 

233 http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=151611
234 RUU Penggunaan Dan Larangan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, http://www.depkominfo.

go.id/berita. 
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Dalam proses pembahasannya, juru bicara dari Fraksi PPP, 
Syahrial Agamas dalam pendapat akhir fraksinya mengatakan, peng-
gunaan bahan kimia baik memproduksi, dan menyimpan dapat ber-
manfaat sekaligus pula dapat membahayakan, apabila difungsikan 
sebagai senjata kimia. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilan-
dasi prinsip keamanan, keselamatan dan dikelola untuk bangsa dan 
negara.  Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrasi, Nuraeni A 
Barung dalam pendapat akhir fraksi menayatakan, penggunaan ba-
han kimia sebagai senjata kimia harus berpedoman kepada Konvensi 
PBB yang mengatur penggunaan bahan kimia. Seluruh fraksi di DPR 
sepakat bulat untuk mengesahkan RUU ini. Menurut mereka peneta-
pan larangan bahan kimia sebagai senjata kimia sangat penting un-
tuk mengantisipasi penyalahgunaan bahan kimia yang dapat mem-
bahayakan masyarakat. Namun demikian, penggunaan bahan kimia 
untuk medis dan farmasi harus tetap dilegalkan sepanjang sesuai ke-
butuhan dan penggunaannya, selain itu pengawasannya juga harus 
dilakukan secara ketat. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Alfridel 
Jinu, mengharapkan agar pemerintah segera menetapkan peraturan 
pelaksananya. Sedangkan FKB mengusulkan agar dibentuk badan 
khusus yang mengawasi penggunaan bahan kimia.235

Melindungi Kemanusiaan Tetapi Kurang Sejalan HAM
Materi muatan undang-undang ini terdiri atas tujuh bab dan 29 pasal, 
yang di dalamnya mengatur penggunaan dan larangan pengiriman 
bahan kimia yang masuk dalam daft ar KSK, serta kewajiban melapor 
kegiatan produksi, menyimpan, maupun menggunakan.

Salah satu substansi yang menarik dari undang-undang ini 
ialah dikenakannya sanksi pidana pada setiap orang yang terbukti 
telah mengembangkan, memproduksi, menyimpan dan menggunakan 
senjata kimia. Besaran sanksi yang diberlakukan mulai dari yang terendah 
pidana penjara 4-20 tahun hingga penjara seumur hidup, sampai yang 

235 DPR akan Sahkan RUU Penggunaan Bahan Kimia, Suara Karya, 31 Januari 2008. Rapat 
Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (19/2), menyetujui RUU tentang 
Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia untuk disahkan 
menjadi UU, http://www.Inilah.com, 19 Februari 2008.
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terberat berupa hukuman mati. Hal ini sebagaimana diatur dalam 
Pasal 27, yang menyebutkan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua pu-
luh) tahun.

Undang-undang juga mengatur produksi, kepemilikan, pe-
nyimapanan, pentransferan, atau penggunaan bahan kimia. Prinsip 
pengaturan dalam UU ini memerhatikan prinsip keselamatan, ke-
amanan, pemanfaatan, dan keseimbangan dengan tujuan mencegah 
dan menanggulangi penyalahgunaan bahan kimia. 

Ruang lingkup bahan kimia yang diatur dalam undang-un-
dang ini dipilah menjadi beberapa kategori. Bahan kimia yang bersi-
fat dual-use untuk kepentingan sektor industri, pertanian, penelitian, 
medis, farmasi serta tujuan damai lainnya. Bahan Kimia Daft ar 1 (yaitu 
bahan kimia total tidak boleh digunakan), Bahan Kimia Daft ar 2 ( be-
berapa bisa dipergunakan untuk tujuan damai) dan Bahan Kimia Daf-
tar 3 (bisa dipergunakan). 

Manfaat undang-undang ini sendiri bagi Indonesia antara lain 
adalah adanya hak meminta bantuan dan perlindungan kepada negara 
pihak dan organisasi  perlucutan senjata kimia apabila Indonesia ter-
ancam/diserang dengan senjata kimia oleh negara lain.

Melihat pengaturan dalam undang-undang tersebut, meski 
tujuannya adalah untuk meningkatkan citra Indonesia di mata inter-
nasional dan upaya perlindungan terhadap kemanusiaan dari kega-
nasan penggunaan senjata kimia dan undang-undang ini merupakan 
kepanjangan dari sebuah konvensi internasional, namun adanya an-
caman pidana mati dalam undang-undang ini menjadikannya kurang 
sejalan dengan HAM. Ancaman hukuman mati jelas bertentangan 
dengan jaminan hak hidup sebagimana telah diatur dalam Pasal 28A 
dan 28I ayat (1) UUD 1945.
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19. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No. 12 Tahun 2003, 
yang juga mengatur Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 
Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pembahasan undang-undang 
ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Perubahan 
UU Pemilu ini bisa dipahami sebagai kontekstualisasi dari peruba-
han kondisi politik, perkembangan demokrasi Indonesia, sekaligus 
perubahan kepentingan para pelaku politik. UU Pemilu termasuk ke 
dalam paket UU Politik, yang di dalamnya termasuk juga UU Pemili-
han Presiden dan UU Susduk. 

Pembahasan UU Pemilu dilakukan Komisi II DPR (bidang 
pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan 
agraria), bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hu-
kum dan HAM selaku wakil pemerintah. Mekanisme pembahasan 
dilakukan melalui pembentukan sebuah Panitia Khusus (Pansus), 
yang dipimpin oleh Ferry Mursidan Baldan, anggota Fraksi Partai 
GOLKAR.    

Tidak diperoleh risalah rapat pembahasan undang-undang 
ini, sehingga informasi seputar proses pembahasan undang-undang 
ini hanya diperoleh dari warta media, dan pernyataan dari anggota 
Pansus yang diberitakan melalui media.236 

Beberapa isu krusial yang mencuat dan menimbulkan perde-
batan panjang dalam proses pembahasan undang-undang ini, ialah 
isu mengenai electoral threshold, parliamentary threshold, alokasi dae-
rah pemilihan, penetapan jumlah kursi tiap daerah pemilihan, teknis 
penentuan calon jadi, dan penghitungan sisa suara. Dalam pemba-
hasan undang-undang ini, terjadi pengelompokan fraksi di DPR, sesuai 
dengan kepentingan yang mereka perjuangkan. Kelompok pertama 
terdiri dari Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi 
PKS, dan Fraksi PDIP. Kelompok kedua ialah Fraksi PPP, Fraksi Par-

236 Risalah rapat pembahasan belum bisa diperoleh, dengan alasan belum ditranskip ke dalam 
bentuk tulisan, masih berupa rekaman kaset. 
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tai Demokrat, dan Fraksi PAN. Sedangkan kelompok ketiga ialah ke-
lompok partai-partai kecil, yang di dalamnya terdiri dari Fraksi PBR, 
Fraksi BPD, dan Fraksi PDS (Koran TEMPO, 14 Februari 2008). 

Dalam proses pembahasan mengenai electoral threshold berkem-
bang pemikiran, partai-partai yang tidak lolos electoral threshold 3% pada 
Pemilu 2004, tetapi memiliki kursi di DPR, dapat secara langsung 
mengikuti Pemilu 2009. Pemikiran ini menuai kontroversi, karena 
dianggap diskriminatif terhadap partai-partai yang tidak memiliki 
kursi. Kebĳ akan ini mendapat dorongan kuat dari partai-partai kecil 
di DPR, yang hanya memiliki 1-2 kursi di DPR. Sedangkan partai-
partai besar seperti Frkasi Partai GOLKAR umumnya menolak. Hal 
ini seperti diungkap salah satu anggotanya Mustafa Kamal. Namun, 
perihal ini akhirnya disepakati (KOMPAS, 4 Maret 2008).

Perdebatan lain yang cukup krusial adalah mengenai penghi-
tungan sisa suara, yang kemudian dikompromikan dengan peneta-
pan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada tiap daerah pemilihan. 
FKB, seperti dikatakan Saifullah Ma’shum sepakat sisa suara ditarik 
ke propinsi. Sedangkan FPG, melalui Ferry Mursidan Baldan, sepakat 
sisa suara ditarik ke propinsi dengan catatan tiap daerah pemilihan 
maksimal diisi oleh 8 daerah, dan alokasi kursi tipa daerah pemili-
han 3 hingga 12 kursi. FDIP menginginkan alokasi kursi tiap daerah 
pemilihan antara 3, 8 dan 10, hal ini sebagaimana diungkap Yasonna 
H. Laloi. Lain menurut Fraksi Partai Demokrat, seperti dikatakan 
Hadi Utomo, yang mengungkapkan bahwa penarikan sisa suara ke 
propinsi adalah satu bentuk kemunduran proses demokrasi, karena 
menjauhkan rakyat dari wakilnya. Sedangkan PAN dan PKS tetap 
optimis dengan pilihan kebijakan ini, seperti dikatakan Totok 
Daryanto dan Mahfudz Sidik. Kesepakatan mengenai penghitungan 
sisa suara akhirnya diambil melalui mekanisme voting (Koran 
TEMPO, 13 Februari 2008).

Perihal lain yang meicu perdebatan cukup panjang ialah mengenai 
rencana kenaikan angka electoral threshold dan rencana pemberlaku-
kan parliamentary threshold. Lena Maryana dari Fraksi PPP mengtakan, 
masih ada fraksi yang menolak parliamentary threshold. Penolakan ini 
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umumnya datang dari partai-partai kecil, yang perolehan suaranya 
sulit menembus angka 3%. Menurut partai-partai kecil, gagasan 
parliamentary threshold adalah upaya untuk mematikan partai-partai       
kecil. Hal ini seperti diungkapkan Bursah Zarnubi dari PBR, Jamal-
udin Karim dari PBB, Ryas Rasyid dari PPDK, dan Pastur Saut Ha-
sibuan dari PDS (KOMPAS, 11 Maret 2008). Rencana Undang-undang 
Pemilu akhirnya disepakati untuk disahkan di rapat paripurna, setelah 
melalui mekanisme voting.

Sekedar Electoral Democracy, Bukan Hak Asasi

Undang-undang Pemilihan Umum jelas memiliki relasi kuat dengan 
upaya pemenuhan hak-hak sipil dan politik warganegara. Dalam kon-
sideran mengingat, UU Pemilu telah memasukan klausula Pasal 27 ayat 
(1), pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang intinya 
mengatur persamaan warganegara di depan hukum dan pemerintahan. 

Sebenarnya ada yang tertinggal dalam konsideran UU Pemilu 
tersebut, yakni klausula Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menga-
tur: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.” Ketentuan Pasal 28D ayat (3) tersebut seharusnya yang 
menjadi dasar pengaturan, sekaligus memberi legitimasi mengenai 
hak pilih pasif (hak untuk dipilih), bagi warganegara untuk men-
duduki posisi politik dalam pemerintahan.

Secara umum UU Pemilu lebih banyak memberikan pengaturan 
mengenai perihal teknis kepemiluan (election process), serta pengaturan 
tentang peserta pemilu. Sedangkan pengaturan mengenai hak ma-
syarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu (menggunakan hak pilih 
aktif), hanya menjadi bagian kecil undang-undang. Diatur pada BAB 
IV tentang Hak Memilih, Pasal 19 ayat (1) menyatakan: “Warga Negara 
Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” 

Akan tetapi jaminan terhadap hak politik yang diatur dalam 
Pasal 19 ayat (1), justru didistorsi oleh Pasal 20, yang menyebutkan: 
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“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus 
terdaft ar sebagai pemilih.” Ketentuan Pasal 20 tersebut dapat dianggap 
mendistorsi upaya pemenuhan hak politik warganegara, mengingat 
buruknya prosedur dan administrasi pendaft aran pemilih di Indone-
sia. Sehingga akibat adanya keharusan harus terdaft ar sebagai pemilih, 
memunculkan kekhawatiran tidak semua warganegara yang memiliki 
hak pilih dapat menggunakan hak politiknya. Padahal pemilu meru-
pakan proses penting dalam penentuan kebĳ akan dan masa depan 
negara, yang seharusnya setiap warganegara dapat berpartisipasi. 

Yang patut diapresiasi dari UU Pemilu ialah adanya me-
kanisme affi  rmative action, berupa kuota 30% perempuan dalam pen-
calonan anggota legislatif tiap partai politik, yang memiliki relasi posi-
tif dengan penguatan hak asasi kaum perempuan. Kendati demikian 
dominasi dan otoritas partai politik yang terlalu kuat dalam undang-
undang ini, menjadikan hak-hak publik sedikit terpinggirkan, seperti 
hak untuk menentukan wakil di parlemen, untuk masing-masing 
daerah pemilihan, karena penentuan calon anggota legislatif dilaku-
kan oleh pimpinan pusat partai politik. Hal ini merupakan salah satu 
amanat dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana dalam Pasal 46 
undang-undang tersebut disebutkan: “Sistem pemilihan umum, kepar-
taian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bi-
dang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan.”

Kendati demikian nampaknya pembentuk undang-undang 
belum sepenuhnya memerhatikan UU HAM, akibatnya pengaturan 
tentang hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan 
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, be-
bas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 43 ayat (1)); pengaturan tentang hak 
turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan peran-
taraan wakil yang dipilihnya dengan bebas (Pasal 43 ayat (2)); serta 
hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau 
usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan 
yang bersih, efektif, dan efi sien, baik dengan lisan maupun dengan 
tulisan (Pasal 44), belum menjadi pĳ akan sepenuhnya dalam pemben-
tukan UU Pemilu.
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Undang-undang ini lebih banyak menempatkan pemilu seke-
dar menjadi sebuah rutinitas demokrasi, tetapi tidak menjadikannya 
sebagi sebuah momentum untuk memajukan hak-hak warganegara. 
Kuatnya oligarki partai politik menjadikan pemilu sekedar momen-
tum bahagia bagi partai politik, tapi kurang memiliki arti bagi penguatan 
hak-hak warganegara.

20. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah

Dalam semangat liberasi politik, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, 
yang menghendaki pemilihan kepala daerah secara demokratis, selan-
jutnya ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang, dengan pemilihan 
kepala daerah langsung. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara 
langsung, kemudian diatur pada Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini diatur dengan lebih 
terperinci pada Pasal 56 hingga Pasal 119 UU Pemerintahan Daerah. 
Lebih lanjut lagi, kemudian diimplementasikan melalui Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. Meskipun UU Pemerintahan Daerah telah beberapa kali di-
mohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, yang beraki-
bat dihapuskannya beberapa frasa dalam undang-undang tersebut, 
justru berimplikasi pada menguatnya hak-hak politik warganegara 
dalam proses demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah diteri-
manya calon independen, sebagai peserta pemilihan kepala daerah, 
tanpa harus melalui jalur partai politik (Putusan Mahkamah Konsti-
tusi No. 5/PUU-V/2007).

Revisi terbatas UU Pemerintahan Daerah disepakati dalam 
Rapat Paripurna DPR RI pada 1 April 2008. DPR secara aklamasi 
mengesahkan perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah (Pemda). Secara umum undang-undang 
ini mengatur mengenai calon perseorangan perseorangan, ketentuan 
bagi incumbent yang ikut di dalam pilkada, pengisian kekosongan 
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wakil kepala daerah, dan integrasi pelaksanaan pilkada. Perdebatan 
yang sempat mengemuka dalam pembahasan revisi UU Pemda ini 
adalah persoalan tentang batas usia calon kepala derah, serta keten-
tuan bahwa incumbent harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya, sebagaimana 
disampaikan oleh Mustokoweni Murdi, menyatakan sepakat usia 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berusia sekurang-
kurangnya 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, dan 
usia 25 tahun untuk calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil 
walikota. Kaitannya dengan calon incumbent FPG juga sepakat agar 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dalam status se-
bagai penjabat kepala daerah dan harus mengundurkan diri sejak 
terdaft ar sebagai calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 
Menurut FPG ini penting untuk menjaga netralitas dan jaminan 
Pilkada berjalan secara demokratis.237 

Pandangan yang sama juga diberikan oleh Fraksi PKB se-
bagaimana disampaikan Ida Fauziah, dan Fraksi PKS seperti disam-
paikan oleh juru bicaranya Jazuli Juwaini. Fraksi-fraksi yang lain pada 
umumnya juga memiliki pandangan yang senada dan menyetujui 
pengesahan. Pandangan Fraksi PDIP disampaikan oleh Eka Santosa, 
Fraksi PD oleh Anwar Yunus, Fraksi PPP disampaikan Romzi Nihan, 
Fraksi Pan diwakili Hermansyah Nazirun, Fraksi BPD disampaikan 
Muhammad Fauzi, Fraksi PBR oleh Anhar, dan Fraksi PDS diwakili 
Sonny Waplau. Setelah mendengar pendapat akhir dari seluruh fraksi 
dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, 
akhirnya Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar 
sepakat untuk mengesahkan RUU Revisi Terbatas UU Pemda men-
jadi undang-undang.

Total perubahan UU Pemerintahan Daerah ini terdiri atas 18 
poin. Selain materi-materi seperti yang telah disampaikan di atas, 
dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perubahan penyele-

237 DPR Sahkan Revisi UU 32/2004 Tentang Pemda, http://www.beritasore.com, 2 April 2008. 
Lihat juga Pendapat Akhir Fraksi PKS Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 
Tahun 2004.
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saian sengketa hasil pilkada, yang semula berada di MA, dipindah-
kan di MK, paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan. Hal ini 
diatur dalam ketentuan Pasal 236 C. Soal dukungan untuk pasangan 
calon independen yang akan maju dalam Pemilu Kepala Daerah juga 
diatur dalam undang-undang ini.

Poin-poin penting perubahan atas UU Pemda

Pasal 58: Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adaalah warga 
negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: d. Berusia sekurang-
kurangnya 30 tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia 
sekurang-kurangnya 25 tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/
wakil walikota; f. Tidak pernah dĳ atuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidanya yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 
q. Mengundurkan diri sejak pendaft aran bagi kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang masih menduduki jabatannya.

Pasal 59: (1) Peserta pilkada dan wakil kepala daerah adalah: Pasangan 
calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol; Pasangan 
calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. (2) Parpol atau 
gabungan parpol dapat mendaft arkan pasangan calon apabila memenuhi per-
syaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 
15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota 
DPRD di daerah yang bersangkutan.

(2a) Pasangan calon perseorangan dapat mendaft arkan diri seb-
agai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat 
dukungan dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 
2.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%; provinsi dengan 
jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa 
harus didukung sekurang-kurangnya 5%;  provinsi dengan jumlah pen-
duduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa harus didu-
kung sekurang-kurangnya 4%; provinsi dengan jumlah penduduk lebih 
dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%; 

(2b) Pasangan calon perseorangan dapat mendaft arkan diri sebagai 



309

pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila me-
menuhi syarat dukungan dengan ketentuan: 

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 
jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai 
dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5%;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai 
dengan 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4%;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa 
harus didukung sekurang-kurangnya 3%;
(2c) Jumlah dukungan terhadap calon perseorangan pada (2a) tersebar 

di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang dimaksud.

(2d) Jumlah dukungan terhadap calon perseorangan pada (2b) tersebar 
di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang dimaksud.

Pasal 107:

(1) Pasangan calon akepala daerah dan wakil kepala daerah yang mem-
peroleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai 
pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon ke-
pala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 
30% dari jumlah sauara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya 
terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar pada ayat 
(2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya 
sama, penentuan pasangan calon terpilih akan dilakukan berdasarkan 
wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(4) Apabila ketentuan pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang 
mencapai 30% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran 
kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Pasal 235: (1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 
dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada tahun 
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2008 sampai dengan Juli 2009 dapat diselenggarakan pada hari dan tang-
gal yang sama. (2) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam 
satu daerah yang sama yang berakhit masa jabatannya dalam kurun waktu 
90 haari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang 
sama.

Pasal 236C: Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 
Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak Undang-Undang ini di-
undangkan.

Calon Perseorangan, Pertanda Menguatnya Hak Politik

Revisi kedua UU Pemerintahan Daerah merupakan imbas dari Putu-
san Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007, tentang pengujian UU 
Pemerintahan Daerah. Putusan ini menegaskan bahwa calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah ti-
dak harus melalui jalur partai politik, tetapi dapat pula melaju secara 
independen, seperti halnya diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. 
Munculnya putusan ini merupakan klimaks dari rasa ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap partai politik dalam setiap penyelenggaran 
pilkada, yang seringkali menentukan calon yang tidak sesuai dengan 
aspirasi daerah. UU Pemerintahan daerah juga dianggap mengham-
bat tokoh-tokoh lokal untuk melaju dalam pilkada, terutama bagi 
mereka yang tidak memiliki koneksi dengan partai politik. Karena 
itu demi menguatkan hak sipil dan politik warganegara, MK memu-
tuskan untuk membuka calon independen dalam pemilihan kepala 
daerah langsung.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2008 salah satunya merupakan le-
gitimasi bagi putusan MK tersebut, untuk memberikan pengaturan 
yang lebih detail mengenai calon kepala dan wakil kepala daerah dari 
jalur perseorangan. MK sebagai negative legislature tidak berwenang 
memberikan pengaturan, tugas tersebut selanjutnya dilaksanakan 
oleh lembaga legislatif, selaku organ positive legislature. Munculnya 
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undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk memerkuat 
hak-hak warganegara, khususnya hak politik, yang selama ini sering-
kali terkurung oleh oligarki dan dominasi partai-partai politik.

Namun demikian, setelah diundangkan,lagi-lagi undang-un-
dang ini diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon 
Sjachroedin Z.P pada waktu mengajukan adalah Gubernur Lampung 
Incumbent yang akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada Lampung. 
Pemohon memersoalkan ketentuan Pasal 58q, yang mengharuskan 
mengundurkan diri bagi gubernur incumbent, bila akan mencalonkan 
diri kembali. MK Putusan No. 17/PUU-VI/2008 akhirnya mengabul-
kan permohonan ini, dan menyatakan Pasal 58q UU No. 12 Tahun 
2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.238 

Secara umum undang-undang ini memiliki peran strategis bagi 
pemajuan hak-hak konstitusional warganegara. Khususnya dalam 
upaya pemajuan dan pemenuhan hak sipil politik. Melalui undang-un-
dang ini, warganegara perorangan dapat mengajukan dirinya sebagai 
calon kepala dan/atau wakil kepala daerah, tanpa harus melalui jalur 
partai politik. Artinya, hak politik yang dimiliki oleh warganegara ma-
kin terbuka luas dengan hadirnya undang-undang ini.  

Namun demikan, yang patut disayangkan dari undang-un-
dang ini adalah, adanya ancaman di Pasal 62 ayat (1b), yang memberi-
kan ancaman serius bagi hak-hak politik warga negara. Dalam Pasal 
62 ayat (1b) disebutkan, “Pasangan calon perseorangan atau salah seorang 
diantaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) 
dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai poli-
tik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah 
untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.” Larangan bagi 
seseorang untuk mengajukan dirinya kembali sebagai calon kepala 
daerah, untuk seumur hidupnya, di seluruh wilayah Indonesia, bila-
mana pernah mengundurkan diri dari pencalonan kepala daerah, 
adalah satu bentuk pelanggaran terhadap pemenuhan dan perlindungan 
hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik seseorang.  

238 MK Kabulkan Sebagian Permohonan Sjachroedin, Antara News, 4 Agustus 2008.
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21. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan 
Memperoleh Informasi Publik

Pentingnya keberadaan aturan hukum dalam KMIP selain untuk 
menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, 
adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis. 
pemerintahan yang demokrati mustahil tanpa adanya jaminan ke-
mudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dalam se-
buah peraturan perundang-undangan. Adalah suatu cara pemikiran 
menyesatkan, bahwa dalam suatu pemerintahan demokratis, ke-
bebasan memperoleh informasi harus dibatasi. Padahal kebebasan 
memperoleh informasi publik (KMIP) merupakan pengejawantahan 
pemerintah demokratis yakni asas keterbukaan dan asas akuntabilitas 
yang menyangkut partisipasi (publik) dan transparansi. Bahkan akses 
masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan hak asasi ma-
nusia yang diatur dalam konstitusi (Pasal 28F UUD 1945) maupun 
instrumen HAM internasional pada article 19 Universal Declaration of 
Human Rights.

Pada 20 Mei 2002 DPR menetapkan Draft  RUU KMIP sebagai 
inisiatif DPR  dan baru setahun kemudian pansus RUU KMIP diben-
tuk yakni tanggal 9 Februari 2003 namun sampai dengan beberapa 
tahun naskah tersebut tidak pernah disentuh oleh DPR. Barulah di 
penghujung masa jabatan DPR 1999-2004 tepatnya di bulan Juli 
2004. Setelah gagal diundangkannya di masa pemerintahan Presiden 
Megawati Soekarnoputri, pada masa Pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pembahasan RUU KMIP dilakukan. Dari sisi 
proses pembentukan, pembahasan RUU KMIP masih berjalan lam-
bat. Pada tanggal 5 Juli 2005 DPR-RI mengesahkan usul inisiatif RUU 
KMIP dalam rapat paripurna. Kemudian pada tanggal 28 Septem-
ber 2005 DPR-RI mengajukan draft  RUU KMIP versi DPR-RI sebagai 
peninggalan proses pembahasan periode sebelumnya (1999-2004) ke-
pada Pemerintah. Pada bulan Januari 2006 Pemerintah mengajukan 
DIM RUU KMIP. DIM yang diajukan oleh Departemen Komunikasi 
dan Informatika (Depkominfo) ini terdiri 334 nomor dan 201 penjela-
san RUU KMIP. Dalam perjalanannya, hingga pembahasan ke-5 pada 
tanggal 4 September 2006 lalu, baru sekitar 54 dari 334 daft ar inven-
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tarisasi masalah (DIM) yang berhasil dibahas DPR dan pemerintah239 
hingga 4 Februari 2007 baru 186 nomor yang dibahas. Dari 186 nomor, 
sebagian besar ditetapkan akan dibahas ditingkat Panitia Kerja (Panja) 
DPR-RI. Hal ini menunjukkan masih lambatnya proses pembahasan 
DIM RUU KMIP. Dari pemantauan di tingkat pembahasan, lambatnya 
proses pembahasan RUU KMIP dikarenakan beberapa faktor: 1) ma-
sih rendahnya tingkat kedisiplinan seluruh anggota Komisi I DPR-RI 
dalam menghadiri sidang pembahasan RUU KMIP. Hal ini mengin-
dikasikan bahwa pembahasan RUU KMIP belum menjadi perhatian 
penting dari para wakil rakyat di DPR-RI; 2) masih lemahnya pema-
haman dari anggota DPR-RI terhadap materi draft  RUU KMIP yang 
menjadi usulan DPR-RI. Banyak dari anggota DPR-RI justru mem-
permasalahkan atau menyanggah draft  RUU KMIP, perdebatan ten-
tang materi draft  RUU KMIP versi DPR-RI diantara anggota DPR-RI 
sendiri dapat diminimalisir jika sebelumnya telah terdapat kesepema-
haman di internal Komisi I DPR-RI; 3) Lemahnya konsistensi dalam 
pembahasan RUU KMIP. Tidak jarang dalam pembahasan RUU 
KMIP muncul usulan-usulan baru di luar DIM RUU KMIP tanpa bisa 
dibahas lebih mendalam sehingga selalu membutuhkan waktu untuk 
membahas usulan-usulan baru tersebut pada sidang berikutnya. Hal 
ini menunjukkan belum matangnya konsep masing-masing lembaga 
baik Pemerintah maupun DPR dalam pembahasan RUU KMIP.

Lemahnya pemahaman terhadap konsep kebebasan mem-
peroleh informasi publik mengakibatkan perdebatan yang mengkha-
watirkan pada tataran substansi. Misalnya pada pendefi nisian badan 
publik yang nantinya terkena kewajiban untuk membuka informasi 
ternyata belum cukup dipahami oleh Pemerintah RI. Hal ini ditun-
jukkan dengan usulan Pemerintah RI agar BUMN dikeluarkan dari kategori 
badan publik. Jika dilihat lebih jauh seharusnya badan publik di-
kategorikan sebagai setiap lembaga atau instansi yang menjalankan 
fungsi kepentingan atau menggunakan dana negara (APBN/D dan 
dana non-budgeter) serta pendiriannya diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 

239 Seputar Indonesia, 23/09/06.
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Kemudian untuk pasal yang dikecualikan/dirahasiakan se-
harusnya penerapan prinsip uji kepentingan publik (balancing publik 
interest test) dan prinsip konsekuensi bahaya (consequential harm test) 
ditekankan untuk menentukan klasifi kasi informasi yang dikecu-
alikan/dirahasiakan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa kecen-
derungan yang ada bahwa lembaga penyelesai sengketa lebih diarah-
kan pada mekanisme penyelesaian sengketa internal badan publik 
dan pengadilan. Hal ini kurang mencerminkan prinsip penyelesaian 
sengketa yang independen, cepat, murah dan berkeadilan. Dalam 
sengketa informasi diperlukan lembaga penyelesaian sengketa yang 
dapat bertindak cepat, murah, dan independen sehingga Komisi In-
formasi sangat diperlukan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa 
Komisi Informasi harus diberikan kewenangan yang utuh dan kuat 
agar dapat berjalan efektif untuk menghindari kelemahan dari ber-
bagai komisi yang ada sekarang ini sebagaimana dikemukakan oleh 
Pemerintah RI.

Pembahasan KMIP juga terasa sangat dibatasi oleh adanya RUU 
Rahasia Negara (RN). Alasan legalnya, hak atas mengakses informasi 
sebagai salah satu wujud penghargaan hak asasi manusia, tidak ser-
ta merta berlaku secara mutlak dan konstitusional. Suatu kebebasan 
tetap ada batasannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28J 
UUD 1945 dan Article 29 Universal Declaration of Human Rights. Dalam 
perkembangannya, pemerintah melalui Departemen Pertahanan tetap 
getol melanjutkan niatannya untuk mengesahkan RUU RN. Malahan 
sampai keluar Kepres tentang pembahasan RUU RN. 

Di samping itu pembahasan yang dilakukan Panitia Kerja 
Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
(RUU KMIP) dalam Tata Tertib (Tatib) memutuskan rapat pemba-
hasan  dilakukan secara tertutup hal ini merupakan suatu hal yang 
ironi karena yang dibahas adalah RUU Kebebasan Memperoleh In-
formasi. Padahal pada tahun 2006, pembahasan dilakukan secara ter-
buka. Seharusnya berkaca pada pembahasan oleh Pansus RUU KMIP 
pada tahun lalu.
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Kebenaran dalam Informasi Publik

Beberapa anggota dari Komisi I DPR dalam pembahasan memperde-
batkan masalah pengertian kebenaran dalam informasi publik yang 
disiarkan oleh badan publik dalam rapat pembahasan RUU Kebe-
basan memperoleh Informasi Publik (KMIP) antara Menkominfo Sofj an 
Djalil dan Komisi I DPR yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo 
Sambuaga. Sofj an mengatakan, pemerintah mengusulkan ada klausul 
dalam RUU bahwa informasi publik yang disiarkan harus benar dan 
tak menyesatkan. Namun usulan pemerintah itu ditanggapi oleh 
Dedi Djamaluddin Malik dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 
dengan mengatakan bahwa kata ‘benar’ di dalam klausul itu tak perlu 
disebutkan karena pengertian benar itu mengandung value atau ‘nilai’ 
tertentu yang sangat bergantung pada pemilik informasi. Kata ‘benar’ 
itu tak perlu. Sebaiknya diganti kata ‘akurat’. Informasi yang akurat 
akan dipahami sama oleh semua orang. Kata ‘menyesatkan’ juga tak 
perlu karena informasi yang akurat tidak akan menyesatkan orang. 
Sementara itu Eff endy Choirie (F-PKB) mengatakan, bahwa informasi 
yang diberikan oleh badan publik juga harus bisa dipertanggungjawab-
kan dan utuh, tidak sepotong-potong. “Informasi yang utuh berarti 
tak parsial dan lebih komprehensif,” Andreas Farera dari F-PDIP juga 
mendukung pernyataan Dedi. Menurut Andreas, kebenaran informa-
si bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang sehingga siapa yang 
menguasai informasi bisa memberikan tafsir sendiri mengenai kebenaran 
atas informasi tersebut. “Jadi yang penting adalah informasi yang ber-
tanggung jawab untuk kepentingan umum”. 

Informasi yang Tak Bisa diakses Publik 

Masalah informasi yang tak bisa diberikan kepada publik karena bisa 
membahayakan negara juga menjadi poin pembahasan antara Komisi I 
DPR dan Menkominfo. Anggota Komisi I DPR Andreas Pareira mengu-
sulkan defi nisi informasi yang membahayakan negara yang tak bisa 
diberikan kepada publik untuk didefi nisikan secara detil. Ketua 
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Komisi I DPR Theo mengakui bahwa informasi yang membahayakan 
negara itu memang perlu dijelaskan dalam bagian penjelasan. 
Theo mengatakan, RUU menyebutkan bahwa badan publik wajib 
menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang 
ditanganinya, kecuali informasi yang dikecualikan seperti informasi 
yang membahayakan negara. Menkominfo mengomentari poin itu 
dengan mengatakan bahwa badan publik tak perlu dibebani kewa-
jiban menerbitkan. “Cukup wajib menyediakan dan dapat diakses 
publik. Prinsipnya adalah ketersediaan dan dapat diakses publik”. 
Antarini Malik dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, ide pokok dari 
RUU KMIP ini adalah memberikan posisi pada badan publik untuk 
aktif dalam menyediakan informasi. “Jadi badan publik harus aktif 
dan tak pasif dalam menyediakan informasi publik”. 

Usulan Pemerintah Tentang RUU KMIP.
Usulan pertama adalah mengubah nama RUU KMIP menjadi 

RUU mengenai Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi. 
Hal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 28 F UUD 1945. Selan-
jutnya tentang defi nisi Badan Publik, bahwa yang dimasukkan dalam 
kategori ini antara lain LSM, partai politik dan organisasi kemasyara-
katan lainnya yang bergerak di bidang sosial/kemasyarakatan yang 
mendapatkan dana dari pemerintah atau dana dari masyarakat baik 
di dalam maupun di luar negeri yang terkait dengan sektor kema-
syarakatan di Indonesia.

Untuk masa mulai berlakunya UU KMIP, pemerintah 
mengajukan masa peralihan selama lima tahun setelah RUU diun-
dangkan masa lima tahun itu akan digunakan untuk mempersiapkan 
pelaksanaan penyediaan sistem, perangkat dan infrastruktur serta 
SDM pengelolaan informasi agar UU dapat berjalan baik. Selain itu, 
periode lima tahun itu untuk mempersiapkan regulasi terkait dengan 
hal yang dikecualikan.  hal ini juga dilakukan di negara lain agar ti-
dak terlanggarnya hak atau kepentingan lain dengan berlakunya UU 
ini. Pemerintah memandang bahwa tidak perlu ada Komisi Informasi. 
Bahkan di Amerika Serikat tidak mengenal komisi ini. Meskipun 
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demikian, India dan Thailand keberadaan komisi ini, yang ditetap-
kan oleh Presiden atau Perdana Menteri sehingga menjadi bagian 
pemerintah. Dengan demikian, jika terjadi sengketa dan tidak dapat 
diselesaikan komisi maka penyelesaian berikutnya melalui pengadilan. 
Karena fungsi komisi adalah sebagai institusi penyelesaian sengketa 
maka sebaiknya cukup disampaikan ke Komisi Ombudsman. Beberapa 
negara juga menggunakan hal serupa sehingga tidak perlu ada Komi-
si Informasi dalam RUU. Mengingat sifat RUU KMIP adalah sebagai lex 
generalis, maka pemerintah melihat keberadaan UU lain yang mengatur 
hal-hal yang dikecualikan merupakan prasyarat yang tidak bisa dita-
war. Sebagai contoh, AS yang Freedom of Information Act-nya dirujuk 
oleh banyak negara di dunia, saat ini justru telah dikecualikan oleh ti-
dak kurang dari 140 UU lainnya. Praktek di AS ini setidaknya menjadi 
bahan refl eksi dan introspeksi negara lainnya termasuk Indonesia.

Pemerintah menilai perlu ada penambahan Peraturan Pemerintah 
sebagai implementing regulation dalam pelaksanaan regulasi kebebasan 
informasi. Pasalnya, regulasi ini bersifat teknis sehingga Pemerintah se-
bagai eksekutif harus dapat melakukan langkah teknis yang dimaksud. 
RUU ini sangat penting untuk mengatasi KKN, penegakkan hukum 
dan demokratisasi. Untuk menyusun Daft ar Inventarisasi Masalah 
(DIM), Pemerintah telah mengadakan penelitian di berbagai daerah, 
terutama tentang peraturan daerah terkait transparansi, kebebasan 
informasi atau peraturan serupa. Beberapa daerah yang telah memi-
liki perda di bidang tersebut antara lain Gorontalo, Rangkas Bitung, 
Bandung, Probolinggo, Kalimantan Barat dan daerah lainnya. Dari 
hasil kajian di daerah, Pemerintah menemukan kurangnya kesiapan 
dan pemahaman pejabat publik, badan publik dan badan pengawas 
transparansi. Pasalnya, lanjut dia, regulasi ini masih berupa paradigma 
baru sehingga sulit untuk dipraktekkan tanpa ada contoh praktek. 
Salah satu kekhawatiran yang dikemukakan adalah permintaan infor-
masi yang berlebih akan menghambat berbagai program pemerintah 
karena pejabatnya terlalu disibukkan pelayanan informasi. Ada pula 
kekhawatiran penyalahgunaan informasi dengan tujuan tidak baik.
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Perlunya Komisi Informasi Independen

Komisi Informasi,  adalah komisi yang bersifat independen, komisi ini 
merupakan lembaga yang akan bertanggung jawab atas terlaksananya UU 
KMIP. kewenangannya pun akan jauh lebih luas ketimbang Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI). Karena jika dibandingkan KPI yang hanya 
berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terha-
dap informasi yang disiarkan. Kewenangan Komisi Informasi ini se-
lain melakukan fungsi edukatif. Lembaga tersebut juga berwenang 
melakukan pengawasan terhadap respon pemerintah akan perminta-
an informasi.

Komisi Informasi ini seharusnya berwenang mengawasi, 
menilai substansi informasi, menjatuhkan sanksi, dan mengajukan 
pelanggaran hukum terhadap kebebasan memperoleh informasi ke 
pengadilan Komisi Informasi ini tidak akan tumpang tindih dengan 
kewenangan KPI.  Jika suatu saat terjadi sengketa antara KPI dengan 
Komisi Informasi, sengketa tersebut di bawa ke Komisi Ombudsman. 
Untuk melaksanakan UU KMIP perlu ada kekuatan hukum untuk 
memaksa pemerintah. Konsekuensinya, Komisi Informasi harus di-
beri kewenangan yang lebih ketimbang hanya sekedar menjatuhkan 
sanksi administratif belaka komisi ini yang nantinya melakukan tes 
apakah sebuah informasi ini tergolong rahasia atau bukan.

Pertimbangan akan diadakannya lembaga penyelesaian seng-
keta baru atau tidak, menjadi poin yang terus menerus diperhatikan 
oleh pemerintah dalam pembahasan RUU KMIP. Dengan alasan 
cost efficiency, pemerintah keberatan dengan pembentukan lembaga 
independen baru. Namun, jika dipandang dari potensi lembaga baru, 
Komisi Informasi dapat memberikan penyelesaian efektif dan murah 
untuk masyarakat dalam hal memperoleh informasi publik walaupun 
mahal untuk pemerintah. Namun pemerintah menyangsikan keefek-
tifan adanya Komisi Informasi. Pemerintah lebih memilih lembaga 
itu berada di atas departemen yang terdiri dari menteri dan tokoh 
masyarakat serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. ke-
beratan mengenai bentuk Komisi Informasi yang masih belum jelas. 
Membandingkan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang ber-
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tanggung jawab langsung kepada gubernur, Komisi Informasi yang 
dipandang seharusnya sejenis dengan itu justeru bertanggung jawab 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, dalam 
hal kewenangan, Seharusnya Komisi Informasi hanya berwenang se-
bagai panitia penyelesaian sengketa informasi saja. Tidak lebih dari itu.

Ruang Lingkup Informasi Publik

Pada pembahasan Daft ar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 113 
-dari 334 DIM- yang masuk dalam kelompok (cluster) ke 36. RUU 
KMIP pemerintah mengajukan usulan penting untuk menambahkan 
judul bab tiga. Pemerintah mengusulkan menambahkan kata ‘publik’ 
pada judul bab ‘Informasi yang dikecualikan’ menjadi ‘Informasi publik 
yang dikecualikan’. Usulan pemerintah itu mendapat tentangan dari 
beberapa anggota DPR yang duduk di Komisi I. Soeripto yang berasal 
dari fraksi PKS menjelaskan, bahwa yang namanya informasi itu, pada 
hakikatnya tidak ada yang bisa dikecualikan. Soeripto menuturkan 
bahkan yang termasuk dalam kategori classifi ed information saja, masih 
dapat diakses oleh badan atau lembaga yang diberikan kewenangan 
oleh undang-undang. Bahkan yang belum menjadi produk intelĳ en 
atau yang artinya informasi yang belum akurat pun boleh diketahui. 
Soeripto mengusulkan untuk mengganti kata ‘dikecualikan’ dalam 
nama bab tersebut menjadi ‘yang perlu mendapat pengawasan’. Arti-
nya nanti seluruh informasi bisa diakses hanya pada beberapa infor-
masi tertentu butuh pengawasan oleh badan atau lembaga tertentu. 
Andreas Pareira dari FPDIP juga sepakat dengan pernyataan Soeripto. 
Menurutnya di negara-negara lain yang memiliki undang-undang se-
jenis KMIP mendasarkannya pada lima prinsip. Yakni keterbukaan, 
keakuratan, keserasian, perlindungan terhadap privasi dan jaminan 
keamanan. 

Perdebatan kembali terjadi pada saat membahas usulan pemerintah 
terhadap pasal 15 atau DIM  No 117. pemerintah mengatakan bahwa 
Pasal 15 akan berbunyi informasi publik yang dikecualikan bersifat 
rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan 
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dan ketertiban umum. Atas usulan pemerintah tersebut, Deddy 
Djamaludin Malik (FPAN) meminta agar kata ‘kepatutan dan ketert-
iban umum’ dihapus saja karena menurutnya akan membuat undang-
undang ini menjadi dapat dimultitafsirkan. Karena tidak jelas to-
lak ukur dari kepatutan dan ketertiban umum tersebut lain halnya 
dengan Deddy Djamaludin, Abdillah Toha (FPAN) menyoroti kata-
kata ‘peraturan perundang-undangan’ tersebut terlampau luas se-
hingga pada prakteknya nanti sangat mungkin terjadi abuse of power. 
Karena peraturan perundang-undangan tidak hanya berarti undang-
undang saja. Melainkan juga mencakup keputusan presiden, per-
aturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya seperti tercan-
tum dalam UU No. 10 Tahun 2004 (tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan). Patut dikhawatirkan kalau-kalau pemerintah 
nantinya dengan sewenang-wenang mengeluarkan kebĳ akan baik 
peraturan pemerintah maupun keppres yang menghambat suasana 
keterbukaan dalam RUU KMIP tersebut.

Ahmad M. Ramli, wakil pemerintah Staf Ahli Hukum Ke-
menterian Komunikasi dan Informasi, menjelaskan bahwa kata 
‘kepatutan dan ketertiban umum’ itu adalah hal yang standar dalam 
sebuah undang-undang. Ia mencontohkan pada pasal 1320 KUH Per-
data mengenai syarat-syarat perjanjian diatur mengenai causa yang 
halal dan tidak bertentangan dengan norma dan kepatutan serta ke-
susilaan di masyarakat. Ramli juga menjelaskan bahwa kata tersebut 
dimasukkan sebagai respon terhadap salah satu aspek yang harus di-
penuhi dalam pembentukan undang-undang. Terminologi ini untuk 
mengakomodir aspek sosiologis. Selain itu, menurutnya bahkan un-
dang-undang dasar kita juga menggunakan kata-kata yang sama. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam pasal 28 J UUD 1945.Sedangkan untuk 
kata ‘peraturan perundang-undangan’, lazim ditemui dalam setiap 
undang-undang. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang menyita 
waktu diambil kesepakatan bahwa kata ‘kepatutan dan ketertiban 
umum’ tetap dipertahankan, sedangkan kata ’undang-undang’ diam-
bil sebagai pengganti kata ‘peraturan perundang-undangan’.
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22. Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matt ers (Perjanjian tentang 
Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana)

UU ini sejatinya merupakan salah satu bentuk mutual legal assistance 
(MLA) di tingkat ASEAN. Perjanjian kerjasama penanganan masalah 
tindak pidana lintas negara ASEAN ini ditandatangani di Kuala 
Lumpur pada 29 November 2004 lalu. Selain Indonesia, turut serta 
menandatangani saat itu adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, 
Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Kerjasama ini dilandasi 
realitas bahwa kejahatan pidana yang terjadi makin canggih dan 
lintas Negara. 

Ketua Pansus RUU ini, Imam Anshori Saleh dari F-PKB 
mengatakan bahwa perjanjian ini diperlukan karena penyidikan, 
penuntutan dan proses peradilan pidana tidak cukup hanya dilaku-
kan dengan mengekstradisi pelaku kejahatan, tapi juga sangat me-
merlukan keterangan, data, dan saksi bagi pemeriksaan pelaku.240 
Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk mem-
berikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin 
yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana. 
Isi UU ini antara lain memuat:

1. Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan per-
janjian ini meliputi :

2. Pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
3. Pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau mem-

bantu dalam proses perkara pidana;
4. Penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
5. Tindakan penggeledahan dan penyitaan;
6. Tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
7. Penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, 

dan barang bukti;
8. Identifi kasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari 

240 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18918&cl=Berita 
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tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tin-
dak pidana;

9. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana 
yang dapat disita atau dirampas;

10. Perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak 
pidana;

11. Pencairan dan identifi kasi saksi dan tersangka; dan
12. Pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan 

perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-
undangan Pihak Diminta.

Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat 
(central authority) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses 
pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan 
disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifi kasi.

Setiap negara dapat menghadirkan seseorang atau tahanan 
untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, 
dan proses peradilan di Negara Peminta.

Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melaku-
kan pencairan untuk mengetahui keberadaan atau identitas sesorang 
dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana 
di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta.

Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya 
melakukan pencairan untuk mengetahui keberadaan, menemukan, 
memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan 
yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana.

Seperti halnya undang-undang yang berasal dari kerjasama-
kerjasama internasional, undang-undang ini pun sepi perdebatan di 
internal DPR. Semua fraksi memberikan persetujuan terhadap penge-
sahan UU ini. 
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23. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah

Undang-undang tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
disahkan pada 4 Juli 2008. Banyak pihak berharap undang-undang 
ini bisa memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap ke-
beradaan UMKM. Melalui undang-undang ini UMKM diharapkan 
mendapat keberpihakan yang tegas dari pemerintah.

Harapan masyarakat di atas tidak berlebihan jika melihat peran 
penting UMKM dalam membantu perekonomian nasional. Menurut 
data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah 
UMKM  berkisar 48.929.636 unit dengan nilai Produk Domestik Bruto 
(PDB) sebesar 1.778,75 triliun rupiah atau menyumbang sekitar 53 
persen dari PDB Nasional. Jumlah sumbangan UMKM yang fantastis 
ini diikuti dengan kemampuan lainnya yang tak kalah penting yaitu  
menyerap tenaga kerja yang mencapai 85,4 juta jiwa.241 

Sebagaimana diketahui aturan perundangan tentang usaha 
kecil dan menengah sebelumnya sudah kita miliki yaitu UU Nomor 9 
Tahun 1995. Jika demikian pertanyaannya adalah apa yang baru dari 
undang-undang pengganti ini. menurut Menteri Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Suryadharma Ali undang-
undang lama masih memiliki kekurangan. Undang-undang tersebut 
hanya hanya mengatur usaha kecil sementara usaha menengah dan 
diatur melalui Instruksi Presiden. Selanjutnya dia menyatakan pem-
berdayaan UMKM harus secara sinergis melalui satu payung lan-
dasan hukum.242 Sementara itu, ahli tim penyusun UU UMKM dari 
Kementerian KUKM Suwandi menyatakan dua alasan kenapa per-
gantian undang-undang perlu dilakukan. Pertama, undang-undang 
lama tidak lagi relevan sebab data BPS tahun 2006 yang digunakan 
undang-undang lama menyatakan usaha kecil dan menengah ber-
jumlah 49,8 juta itu sebenarnya 96 persen diantaranya merupakan 
usaha mikro. Usaha kecil, menengah, dan besar hanya berkisar 4 persen. 

241 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18918&cl=Berita
242 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16783&cl=Berita
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kedua, Indonesia belum memiliki UU yang berpihak pada usaha 
menengah. Padahal menurut Suwandi  usaha menengah merupakan 
jangkar yang menghubungkan usaha kecil dengan besar, yang per-
tumbuhannya harus didorong.243 

Apa pun alasan yang dibalik pergantian undang-undang ini 
satu hal yang tidak bisa ganggu gugat adalah apakah undang-undang 
baru itu memiliki keberpihakan terhadap UMKM atau tidak. Un-
tuk menjawab ini kiranya kita perlu mulai apa yang tertulis dalam 
penjelasan umum dan konsideran undang-undang tersebut. 

Keberpihakan Pemerintah

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut kita mendapati 
bahwa semangat keberpihakan itu sangat jelas. Setelah mengakui 
peran penting dari keberadaan UMKM (dikatakan sebagai pilar eko-
nomi nasional) kemudian penjelasan umum menyebutkan tentang 
perlunya membentuk aturan yang melindungi sekaligus mengem-
bangkan keberadaan mereka. Selanjutnya disebutkan UMKM perlu 
diberi perlakuan khusus yang meliputi perlindungan, pendanaan, 
penumbuhan iklim usaha, dan bimbingan. Dukungan ini dibutuhkan 
sebab pada kenyataannya terdapat sejumlah kendala yang mengitari 
UMKM “baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal 
produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain 
dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha” (alinea ketiga). 

Visi cemerlang tentang ekonomi, khususnya UMKM, juga 
tampak dalam konsideran menimbang. Disebutkan bahwa pengem-
bangan UMKM melalui berbagai fasilitas itu bertujuan untuk 
“mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan 
pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan ke-
miskinan” atau dalam bahasa lebih singkat untuk mewujudkan ke-
hidupan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini kiranya masuk 
akal sebab pelaku utama UMKM adalah masyarakat kebanyakan. 
Dengan demikian jelas sudah bahwa undang–undang UMKM ini 

243 Pikiran Rakyat Online, Selasa, 13 Januari 2009
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memiliki paradigma yang kuat akan hak-hak rakyat baik yang yang 
tercantum dalam undang-undang dasar maupun dalam sejumlah 
kovenan yang sudah diratifi kasi khususnya kovenan tentang hak 
Ekosob.       

Keberpihakkan pemerintah pada UMKM dĳ abarkan dalam bab 
V, VI, dan VII. Beberapa pasal yang terdapat pada bab V misalnya me-
nyebutkan pemerintah dan pemerintah derah menetapkan peraturan 
perundang-undangan dan kebĳ akan untuk menumbuhkan iklim 
usaha. Peraturan dan kebĳ akan itu meliputi: pendanaan, sarana dan 
prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan 
berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (Pasal 7). 
Kemudian pada pasal berikutnya (Pasal 8) diterangkan masalah pen-
danaan. Di sini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah dae-
rah untuk membantu UMKM mendapatkan sumber dana baik dari 
lembaga perbankan maupun bukan. Selanjutnya, Pasal 9, 10, 11 berisi 
penjabaran tentang aspek sarana dan prasarana, informasi, dan aspek 
kemitraan yang kesemuanya merupakan bentuk dukungan pemerin-
tah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7. 

Salah satu masalah klasik dalam pembentukan unit usaha 
adalah masalah perizinan. Birokrasi yang berlapis-lapis dan biaya 
yang harus dikeluarkan, seringkali tidak diketahui untuk apa, adalah 
cerita nyata yang membuat para pelaku UMKM malas mengurus 
perizinan. Pasal 12 menjabarkan dukungan pemerintah soal masalah 
ini yang meliputi dua aspek: a. menyederhanakan tata cara dan je-
nis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan 
b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan 
keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil. 

Bab VI dan bab VII dengan judul masing-masing Pengembangan 
Usaha dan Pembiayaan dan Penjaminan menyatakan dukungan 
pemerintah lebih jauh. Di sini dinyatakan bahwa “Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bi-
dang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya 
manusia; dan d. desain dan teknologi” (Pasal 16). Selanjutnya pada 
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Pasal 23 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mem-
berikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh pembiayaan. Selain beberapa pasal ini masih terdapat 
pasal lain yang juga penting untuk mendukung UMKM di antaranya 
soal pengaturan sanksi denda dan pidana untuk perusahaan besar 
yang mengaku dan menggunakan fasilitas untuk usaha mikro, kecil, 
dan menengah (Bab XI Pasal 39-40).

Dari uraian di atas kiranya dapat ditarik satu kesimpulan bah-
wa komitmen pemerintah untuk melindungi dan memajukan UMKM 
melalui undang-undang bukan langkah yang main-main. Banyak 
pasal, lebih banyak dari yang sudah disebutkan di atas, menjelaskan 
tentang maksud ini. Tapi apakah undang-undang ini sudah sempur-
na, dalam arti mengakomodasi sejumlah masalah mendasar di tubuh 
UMKM?  

Mekanisme Pendanaan Tidak Tegas

Salah satu pendapat menyatakan bahwa Undang-Undang UMKM 
memiliki kelemahan dan belum mampu menjawab semua persoa-
lan mendasar yang terjadi. Salah satu masalah adalah tumpang tin-
dih program sebab banyaknya departemen yang mengurus UMKM. 
Dalam UU UMKM, tidak disebutkan departemen mana yang khusus 
mengurusi pendanaan atau aspek lainnya. Mekanisme akses UMKM 
ke pendanaan juga tidak ditanyakan sebab secara tegas tidak termuat 
dalam undang-undang tersebut. Selain itu, ketidakjelasan juga terlihat 
dalam bentuk dan besaran jaminan pemerintah terhadap UMKM ter-
kait masalah agunan. Dalam Bab V pasal 8 ayat 1-4, hanya disebutkan 
secara normatif bahwa pemerintah akan membantu pendanaan serta 
memperbanyak lembaga pembiayaan serta jaringannya agar lebih 
mudah akses usaha mikro, kecil, dan menengah.244 Beberapa kritik ini 
sudah jelas menunjukkan kekurangan undang-undang UMKM dan 

244 Pendapat ini disampaikan oleh Ina Primiana Syinar, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISE) 
Bandung dalam salah diskusi di aula Pikiran Rakyat Bandung. Dikutip dari Pikiran Rakyat 
Online, Selasa, 13 Januari 2009
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dengan demikian komitmen pemerintah untuk memajukan usaha 
yang rentan tergusur ini patut ditanyakan.  

Namun demikian, Menurut Suwandi yang pendapatnya sudah 
dikutip di awal tulisan ini, ketidakjelasan mekanisme pendanaan 
dan dan aspek lain yang terkandung dalam undang-undang itu 
tidak bisa dihindari. Menurutnya penerapan UU itu akan lebih 
jelas setelah enam peraturan pemerintah pendukung terbentuk, 
yaitu tentang koordinasi, perizinan, kemitraan, pengawasan 
dan pengendalian sanksi, serta tata cara pengembangan 
usaha.245 Menurutnya, setelah PP tersebut terbentuk semua 
ketidakjelasan akan lenyap dengan sendirinya. Untuk itu dia 
mendesak agar PP pendukung segera terbentuk.

Bagaimanapun, kita bisa menyimpulkan, sejumlah keberatan 
ini hanya bersifat parsial dan rupanya tidak menyangkal hal-hal 
mendasar  yang terkandung dalam sejumlah pasal undang-undang 
UMKM yang sudah disebutkan. Hanya saja hingga kini kita masih 
menuggu peraturan pemerintah yang disebut tadi.

24. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia

UU ini merupakan penguatan legitimasi keberadaan Komisi Ombudsman 
Nasional (KON) yang dulu diamanatkan oleh Keputusan Presiden 
No. 44 tahun 2000. KON pada zaman Keppres tidak memiliki ke-
wenangan memaksa, hanya memberi rekomendasi, pada lembaga 
negara yang tidak memberikan pelayanan publik dengan baik. Dalam 
UU ORI, kewenangan Ombudsman tetap sebatas memberi rekomen-
dasi namun ia dapat mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan 
laporan hasil investigasi Ombudsman. Untuk itu, Ombudsman ber-
wenang memeriksa keputusan, surat-menyurat atau dokumen lain-
nya sekaligus meminta Pelapor dan Terlapor, hingga melakukan me-
diasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.

245 Ibid.
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Cakupan wilayah kerja ORI sekarang juga lebih luas. Lembaga 
ini berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik termasuk 
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 
perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik ter-
tentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (Pasal 1).

Bahkan ORI dapat memberikan saran kepada pemerintah, ke-
pala daerah, atau penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan 
penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik. Ke-
pada DPR, Presiden, maupun DPRD, ORI dapat memberikan saran 
agar UU atau peraturan perundang-undangan lainnya diubah untuk 
mencegah terjadinya maladministrasi (Pasal 8 ayat (2)). Maladministrasi 
diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang 
menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang di-
lakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menim-
bulkan kerugiaan materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat atau 
orang perorangan (Pasal 1 ayat (3)).

Sebagai salah satu produk legislatif yang sejalan dengan prinsip-
prinsip hak asasi manusia, UU ini menjamin hak atas pelayanan publik 
yang baik oleh penyelenggara negara. Dalam melaksanakan tugasnya 
ombudsman harus memerhatikan asas kepatutan, keadilan, non-dis-
kriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan 
dan kerahasiaan. UU ini juga mengharuskan memberikan perlindungan 
bagi saksi Pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa UU ORI ini juga se-
jalan dengan prinsip-prinsip perlindungan saksi. Identitas diri saksi 
menjadi domain rahasia yang harus dĳ amin oleh ORI. Kedudukan 
ORI yang sangat penting dalam mendorong akuntabilitas pelayanan 
publik memperkuat keberadaan dua UU lainnya yakni UU Per-
lindungan Saksi dan UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
yang telah disahkan DPR sebelumnya.
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UU ORI ini disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di DPR. 
Tak ada fraksi yang keberatan dengan pengesahan UU ORI. Fraksi-
fraksi berharap proses seleksi terhadap calon anggota ORI dilakukan 
pemerintah secara sungguh-sungguh agar terjaring anggota ORI yang 
kredibel dan akuntabel. Fraksi PKS menambahkan bahwa efektivitas 
ombudsman tidak bisa dilihat hanya dari kewenangan dan wilayah 
yang dimiliki oleh ombudsman. Kondisi masyarakat, sistem politik 
dan kuatnya supremasi hukum merupakan sistem pendukung yang 
harus dikaji bersama. Jika hal tersebut tidak dilihat juga, maka keha-
diran ORI hanya menjadi lembaga pemberi rekomendasi yang selalu 
diabaikan oleh pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik.

Sejumlah perdebatan yang mengemuka paska disahkannya 
UU ORI adalah soal keberadaan lembaga-lembaga ombudsman-om-
budsman di daerah yang sudah ada sebelumnya mengingat UU ini 
menegaskan kedudukan ORI di ibukota negara, sedang di daerah 
sifatnya adalah perwakilan. Artinya relasinya hirarkis. Sementara saat 
UU ORI disahkan sudah banyak ombudsman yang berdiri, baik di 
tingkat provinsi seperti di Yogjakarta maupun di level kabupaten seperti 
halnya di Kabupaten Asahan. Tak ada relasi struktural dan hirarkis 
antara satu lembaga ombudsman dengan lainnya. 

Sedang satu-satunya keberatan yang muncul dari benak publik 
mengenai keberadaan UU ORI ini barangkali menyangkut rentang 
waktu pengesahannya yang terhitung cukup lama. Sejak lembaga 
ombudsman diperkenalkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia 
pada tahun 2000, sesuai dengan penerbitan Keppres 44 tahun yang 
sama. DPR periode 1999-2004 tidak menempatkan UU ORI sebagai 
prioritas. Baru di periode 2004-2009 ini DPR menjadikannya sebagai 
salah satu RUU inisiatif lewat Komisi III DPR pada pertengahan Juni 
2005. Dalam pendapat fraksinya, F-PPP berharap agar UU ini semakin 
mendorong seluruh warga negara untuk terlibat secara aktif bersama-
sama menegakkan hukum.246 

246 “RUU Ombudsman Jadi Usul Inisiatif”, Kompas, 15 Juni 2005.
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25. Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam 
ASEAN

Meskipun Indonesia tergolong negara kampiun demokrasi di 
ASEAN, akan tetapi ternyata Indonesia termasuk negara yang ter-
lambat melakukan ratifi kasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter).  Dari 
sepuluh negara anggota ASEAN, Indonesia menjadi dua negara paling 
akhir yang meratifi kasi Piagam ASEAN bersama Filipina. Padahal, 
Piagam ASEAN diharapkan dapat mentransformasikan ASEAN dari 
organisasi yang selama ini bersifat longgar, menjadi organisasi yang 
memiliki landasan hukum dan lebih berorientasi kepada masyarakat. 
Melalui Piagam ASEAN, isu demokrasi, HAM, tata kelola pemerin-
tahan yang  baik (good governance), kemerdekaan, kedaulatan, integ-
ritas wilayah, dan integritas nasional bagi seluruh  anggota ASEAN, 
akan lebih memiliki penekanan.247

 Selanjutnya Pembahasan RUU Ratifi kasi Piagam ASEAN 
dilakukan DPR melalui pembentukan sebuah Panitia Khusus (Pan-
sus), yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Sementara pemerintah 
diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, Menteri Perdagangan 
Marie Elka Pangestu, dan Menteri Hukum HAM Andi Matalatt a. 
Setidaknya terdapat  lima poin krusial yang mengemuka dalam pem-
bahasan antara DPR dan pemerintah. Permasalahan yang memicu 
perdebatan khususnya yang berkait dengan fungsi Badan HAM. DPR 
menginginkan agar Badan HAM tidak hanya menekankan kepada 
pemajuan dan pendidikan HAM semata, tetapi juga menekankan ke-
pada perlindungan yang efektif. Artinya, apabila terjadi pelanggaran 
HAM maka negara-negara anggota ASEAN lainnya dapat melakukan 
intervensi dalam penyelesaiannya.248

Meski muncul beberapa perdebatan, yang melahirkan bebera-
pa catatan, khususnya dari Fraksi PDIP, pada akhirnya sepuluh fraksi 
di DPR menyepakati untuk mengesahkan ratifi kasi piagam ASEAN 
dalam Rapat Paripurna. 

247 RI Diminta Segera Ratifi kasi Piagam ASEAN, Okezone, 5 Februari 2008. Lihat juga Indonesia 
Ternyata Belum Ratifi kasi Piagam ASEAN, Kompas, 1 Oktober 2008.

248 Ibid.
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Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi, Juru bicara FPDS Apri 
Hananto Sukandar, menyatakan kerjasama ASEAN perlu diperkuat 
lagi, guna menghadapi tantangan yang semakin besar. Kaitannya dengan 
pasar tunggal ASEAN, FPDS meminta kepada pemerintah untuk 
melibatkan komponen masyarakat, agar pasar tunggal ASEAN dapat 
memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian. FPDS 
juga menyepakati pembentukan Badan HAM, dan berharap badan 
tersebut dalam menjalankan tugasnya secara kredibel dan akuntabel. 
Menurut FPDS Piagam ASEAN memiliki nilai yang sangat strategis 
bagi bangsa Indonesia.

Sementara FBPD yang diwakili oleh Yusron Ihza Mahendra, me-
nyatakan, Indonesia sebagai negara besar sudah seharusnya menjadi 
pemimpin di kawasan ASEAN. Karena itu ratifi kasi Piagam ASEAN 
dapat memberi dampak positif bagi Indonesia. Sedangkan F-PKS me-
lalui juru bicaranya, Mutammimul’ula mengatakan bahwa Piagam 
ASEAN memiliki tujuan dan prinsip yang mulia, sehingga setiap nega-
ra harus memerjuangkannya. Lebih lanjut, menurut FPKS, kepemimpinan 
Indonesia dalam kawasan ASEAN adalah suatu keharusan. 

Pandangan yang diberikan FPAN, meski dalam pandangan 
umum yang disampaikan sebelumnya, FPAN memersoalkan urgensi 
ratifi kasi Piagam ASEAN bagi Indonesia.249 Namun dalam pendapat-
nya, seperti diutarakan oleh juru bicaranya Azlaini Agus, akhirnya 
menyepakati pengesahan, dan berharap ratifi kasi dapat membuat 
negara-negara ASEAN bertransformasi dengan berlandaskan hukum. 
Sedangkan FPPP, dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Usamah 
Al Hadar, menghimbau agar pada setiap berlangsung perundingan tingkat 
regional maupun internasional, pemerintah harus selalu memerhati-
kan kepentingan nasional. FPP juga meminta kepada pemerintah un-
tuk lebih mengintensifkan komunikasi dengan DPR, khususnya 
terkait dengan rencana pengesahan dan pelaksanaan perjanjian 
internasional. 

249 Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap RUU Piagam ASEAN, http://www.abdillahtoha.
com, 8 Oktober 2008
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Sementara FPD, dalam pandangan fraksi yang disampaikan 
oleh Marcus Silano, menilai kerjasama ASEAN merupakan mani-
festasi dari pembukaan UUD 1945. Kerjasama ini harus memiliki tu-
juan bersama, dengan menghormati kedaulatan dan menghargai ke-
beragaman dari masing-masing negara anggota. F-PD berharap agar 
negara-negara ASEAN dapat menjadi penggerak perdamaian dunia 
dan penegakan HAM. Ratifi kasi ini juga diharapkan tidak menging-
kari awal dibentuknya ASEAN. Sedangkan FPKB dan FPBR menyetu-
jui sepenuhnya ratifi kasi Piagam ASEAN. FPG yang diwakili Happy 
Bone Zulkarnain, dalam pandangannya menilai Piagam ASEAN 
masih memiliki beberapa kelemahan. Namun demikian, mengingat 
besarnya kebutuhan akan piagam ini, sudah seharusnya Indonesia 
meratifi kasi. FPG juga berharap agar ada perbaikan dalam tata cara 
pengambilan keputusan dalam tubuh ASEAN, dengan dimasukan-
nya mekanisme voting.

Catatan datang dari FPDIP. Melalui juru bicaranya Andreas 
Pareira, FPDIP  memberikan sejumlah catatan, Pertama, terkait 
dengan sistem pengambilan keputusan, FPDIP meminta pengambilan 
keputusan tidak hanya berdasarkan konsensus, namun dapat di-
lakukan melalui voting. Kedua, harus dibuka ruang bagi masyarakat 
untuk turut serta memantau ASEAN. Ketiga, pembentukan Badan 
HAM diharapkan dapat berfungsi optimal dalam perlindungan dan 
penegakan HAM. Selain itu, FPDIP juga meminta kepada pemerin-
tah untuk berkirim surat kepada seluruh negara ASEAN, yang isinya 
berupa rencana amandemen Piagam ASEAN setelah empat tahun 
berlaku.250 Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang terakhir 
dalam meratifi kasi Piagam ASEAN. Sehari sebelumnya Senat Filipina 
telah meratifi kasi piagam tersebut.

Secara substanstif, selain berfungsi untuk memajukan dan 
memerkuat demokrasi dan perlindungan HAM, piagam ini juga me-
miliki tujuan untuk membentuk zona perdagangan bebas ASEAN ta-
hun 2015. Komposisi Piagam ASEAN terdiri dari 13 bab dan 55 pasal. 
Lahirnya piagam ini diusahakan untuk menjaga dan meningkatkan 

250 Ratifi kasi Piagam ASEAN Siap Disahkan di Paripurna, http://www.dpr.go.id, 8 Oktober 2008.
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perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN, membentuk pasar 
tunggal berbasis produksi yang kompetitif dan terintegrasi secara 
ekonomi, memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance), serta menegakkan aturan hukum dan 
mengedepankan hak asasi manusia. Sebagai tindak lanjutnya, ASEAN 
akan membentuk Badan HAM untuk mengefektifk an capaian-capaian 
tersebut. 

Piagam ASEAN juga menekankan pentingnya prinsip tidak 
campur tangan (non-interference) dalam masalah internal anggota 
ASEAN. Terkait dengan isu lingkungan, piagam ini menyerukan 
pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan, sumber 
daya alam dan warisan budaya. 

Dalam melakukan ratifi kasi piagam ini, Indonesia tidak melaku-
kan reservasi atas satu ketentuan pun. Akan tetapi Indonesia mendorong 
perlunya amandemen piagam ini, setelah berlaku empat tahun. Materi 
muatan undang-undang pengesahannya hanya terdiri dari dua pasal. 
Pasal 1 menetapkan tentang pengesahan Piagam ASEAN (ASEAN 
Charter) menjadi undang-undang, sedangkan Pasal 2 menyatakan bah-
wa undang-undang ini berlaku semenjak diundangkan.

Piagam ini memiliki relasi kuat dengan hak asasi manusia, hal 
ini khususnya seperti tercantum dalam salah satu tujuannya. Pada Ar-
tikel 1 Poin (7) disebutkan salah satu tujuan dari piagam ini adalah:

To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and 
to promote and protect human rights and fundamental freedoms, whit due 
regard to the rights and responsibilities of the member states of ASEAN.

Selain itu, HAM juga menjadi salah satu prinsip dalam 
piagam ini, sebagaimana disebutkan dalam Artikel 2 Poin (2i): 
respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of hu-
man rights, and promotion of sosial justice.

Selain itu, Piagam ASEAN juga mengamanatkan pembentu-
kan Badan HAM (Human Rights Body), seperti disebutkan Artikel 14 
Poin (1): In conformity with the purpose and principles of the ASEAN 
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charter relating to promotion and protection of human rights, and fundamen-
tal freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.

Mengingat beberapa poin penting di atas, ratifi kasi Piagam 
ASEAN akan memiliki pengaruh signifi kan dalam upaya pemajuan, 
pemenuhan dan penegakkan HAM di Indonesia, bilamana pemerin-
tah serius akan melaksanakan segala ketentuan dalam piagam ini.

26. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 29 Tahun 
1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination 1965. Karena pengesahan konvensi 
tersebut belum memiliki watak implementatif dalam ranah hukum 
nasional, maka diperlukan peraturan perundang-undangan nasional 
untuk mengaplikasikan konvensi tersbut. 

Pembahasan rancangan undang-undang ini dilakukan melalui 
pembentukan sebuah Panitia Khusus (Pansus) yang dipimpin oleh 
Murdaya Poo dari FPDIP. RUU Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis ini 
merupakan RUU inisiatif DPR. UU ini sebenarnya diusulkan sudah se-
jak enam tahun lalu oleh puluhan anggota DPR, dengan latar belakang 
Kerusuhan Mei 1998, serta bentrokan etnis di beberapa daerah.251

Dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Muhaimin 
Iskandar, pada 28 Oktober 2008, seluruh fraksi di DPR sepakat untuk 
mengesahkan RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjadi 
undang-undang. Menurut Murdaya Poo, Ketua Pansus RUU ini, me-
nyatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini mengatur agar 
semua orang mendapat perlakuan yang sama.252 Kehadiran undang-
undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi setiap warga 
negara untuk mendapat perlakuan yang sama. Hal ini penting dalam 
rangka pemenuhan dan penegakkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya.

251 Bagai Pisau Bermata Dua, Suara Merdeka, 28 Nopember 2008.
252 DPR Sahkan RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Republikaonline, 28 Oktober 

2008. 
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Komposisi undang-undang ini terdiri dari sembilan bab, 
dan 23 pasal. Dalam materi muatannya, karena UU Penghapusan 
Diskriminasi Ras Etnis ini berupaya untuk mengimplementasikan 
kovensi internasional, maka dilengkapi pula dengan pengaturan 
ketentuan pidana (Bab VII). Undang-undang ini memberi ancaman 
pidana, maksimal 1 tahun penjara bagi pelaku tindakan diskrimi-
nasi. Selain itu, setiap warganegara yang merasa dirugikan akibat 
perlakuan diskriminatif, juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi 
melalui pengadilan negeri. Sayangnya undang-undang ini belum me-
miliki mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran (tindakan 
diskriminatif), serta bagaimana jika tindakan diskriminasi justru di-
lakukan oleh pemerintah/negara, hal ini belum ada pengaturannya.

Kemudian untuk memberikan perlindungan hak-hak sipil 
bagi setiap warganegara dari tindakan lembaga publik—korporasi—, 
yang terbukti melakukan tindakan diskriminasi, maka korporasi 
tersebut, dapat dipidana dengan ancaman hukuman yang lebih berat 
1/3 dari ketentuan dalam KUHP. Seperti disebutkan dalam Pasal 17, 
yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, 
penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, 
atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) 
dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.” 

Menurut Harrry Tjan Silalahi, pengesahan UU Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan suatu upaya untuk menjadi-
kan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang berdasarkan 
hukum. Lebih lanjut, undang-undang ini berupaya mengaplikasikan 
amanat UUD 1945, khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur 
tentang hak asasi manusia. Sayangnya, undang-undang ini hanya 
mengatur penghapusan terhadap diskriminasi ras etnis, belum men-
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cakup semua bentuk diskriminasi.253 Padahal fakta yang  terjadi di 
lapangan kerap terjadi tindakan diskriminasi dalam beberapa sektor 
tertentu, agama misalnya. 

Kendati masih ada beberapa kritik terhadap hadirnya undang-
undang, karena dianggap kurang komprehensif dalam mengatasi 
persoalan, akan tetapi secara umum undang-undang ini memiliki 
pengaruh postif bagi upaya pemajuan, pemenuhan dan penegakkan 
hak asasi manusia. Pengaruh positif ini khususnya dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan mandat konstitusi Pasal 28I ayat (2), yaitu hak 
untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Sayangnya, dalam 
pengaturan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi ras 
etnis, ketika melakukan ratifi kasi International Convention on The Elimi-
nation of All Forms of Racial Discrimination 1965, Indonesia mereservasi 
terhadap ketentuan Pasal 22, bahwa Indonesia tidak mengakui me-
kanisme perselisihan antar negara dibawa ke ICJ (International Court 
of Justice), selain itu Indonesia juga tidak mengakui berlakunya me-
kanisme pengaduan individu ke Komite, karena tidak mendeklarasi 
Pasal 14. Artinya, bila diskriminasi ras etnis dilakukan oleh negara, 
dikhawatirkan tidak akan dilakukan penanganan secara adil dan 
berimbang.

253 Harry Tjan Silalahi, Catatan terhadap RUU penghapusan diskriminasi ras dan etnis, DPR 
News, 10 Februari 2006.
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