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KATA PENGANTAR

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia saat ini mulai pesat,
baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, perkembangan
tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan jurnal ilmiah yang
bermutu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk menerbitkan Jurnal
Akademika ini. Dengan terbitnya jurnal ini diharapkan segala
penelitian dan pemikiran berkaitan clengan pendidikan tinggi dapat
terpublikasi dan dapat dimanfaatan oleh khalayak umum. Apa lagi
LP2M Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sebagai unit
pengembang seharusnya menjadi pelopor dalam peningkatan mutu
pendidikan, khususnya di Universitas Tulungagung. Dengan terbitnya
jurnal ini, diharapkan menjadi media komunikasi ilmiah dan salah
satu wadah untuk mendesiminasikan berbagai hasil temuan ilmiah
dan pemikiran baik di antara sesama anggota sivitas akademika
maupun kepada khalayak luas sebagai stakeholder perguruan tinggi.
Tanpa itu maka misi perguruan tinggi melalui tridharma-nya akan
sulit dicapai. Akibatnya perguruan tinggi hanya akan menjadi menara
gading yang hanya indah dipandang masyarakat, namun sedikit sekali
asas manfaatnya bagi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan
teknologi terhadap masyarakat di sekelilingnya

Pada edisi Jilid 1, Vol 1 Januari 2014 Jurnal Akademika sebagian
besar masih diisi oleh staf pengajar di Universitas Tulungagung.
Redaksi berharap Jurnal Akademika ini dapat menjadi media
komunikasi yang baik dan bermutu serta dapat dijadikan rujukan
bagi masyarakat kampus maupun umum dalam hal penelitian dan
pemikiran di pendidikan tinggi. Tentunya partisipasi dari seluruh
kalangan kita nantikan demi kebaikan jural ini di masa yang akan
datang.

Surjanti, SH., MH
Ketua Penyunting
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Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Oleh :

Ma’arif

Abtraksi :

Pengertian korporasi yang dianut oleh UUPTPK adalah pengertian yang luas yaitu
dapat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hokum. Korporasi melakukan
tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila
tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan
kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan
“hubungan lain”. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh : korporasi, pengurus atau
pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh
korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3,
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No
31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi
dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam UUPTPK tidak diatur pemberatan pidana
untuk korporasi, sebagaimana diatur untuk subjek berupa orang (manusia alamiah)
dalam Pasal 2 ayat (2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
adalah denda dengan pemberatan yaitu ditambah 1/3 (sepertiga), tetapi tidak diatur
bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.
Dari aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak
pidana korupsi di atas ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut : Dalam
perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur
atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut
UUPTPK. Tidak diaturnya pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) untuk
korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana. Tidak diaturnya pidana
pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi.
Selain kelemahan dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban

pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas, ternyata terdapat pula
kelemahan umum dalam Formulasi UUPTPK yang berpengaruh terhadap
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu tidak
diaturnya pengertian permufakatan jahat menurut UUPTPK dan tidak diaturnya
syarat-syarat terjadi pengulangan tindak pidana korupsi menurut UUPTPK.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi

A. Latar Belakang Masalah



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini adalah warisan

pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch

Indie yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari W v Sr yang dibentuk pada tahun

1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II

Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh

wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum), dan disesuaikan

dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 tahun 1946 juncto UU No.73

Tahun 1958. KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan

kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambal sulam untuk mengikuti

perkembangan tersebut. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari

perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang mengubah secara partial dan

menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar di luar KUHP atau yang

disebut hukum pidana khusus seperti UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK), juncto UU No.20 tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Untuk membentuk UU pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti

yang dikemukakan oleh Loebby Loqman1, yang intinya penulis simpulkan sebagai berikut:

“bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam UU pidana khusus
disebabkan oleh karena :
1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak system kodifikasi

tersebut;
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan
3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi,

karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah
ada sebelumnya”.1

Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan UU No. 31 tahun 1999 juncto

UU No.20 tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal yang khusus dalam UU tersebut yang

berbeda dengan KUHP misalnya : masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada

pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana korporasi dapat

melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi UUPTPK tidak dapat

1 Loebby Loqman, Delik Politik Di Indonesia, IND-HILL-CO, 1993, Hal 111



dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam UUPTPK akan

mengubah sistem KUHP.

Penyimpangan UUPTPK terhadap KUHP dibolehkan berdasarkan pasal 103 KUHP

yang bunyinya : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga

berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya

diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi setelah reformasi digulirkan

ditandai dengan dibuatnya berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut:

a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” yang di
dalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik “kolusi” (pasal 21)dan delik
“nepotisme” (pasal 22); dan

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi”, yang mengubah dan menggantikan undang-undang lama (UU No. 3
Tahun 1971). Kebijakan legislative itu masih ditambah lagi dengan keluarnya
beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan
dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi
Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, dan “Komisi Ombudsman
Nasional ”, Juga UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
uang, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 25 Tahun 2003 Tentang
Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dan yang dalam perencanaan yaitu Perpu Percepatan Pemberantasan Korupsi
dan Undang-Undang Perlindungan Saksi melawan koruptor2.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah berbagai peraturan

perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum

pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena

ini ditandai dengan lahirnya Wet Economische Delichten(WED), tahun 1950 di Belanda,

yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi

dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh

Indonesia melalui UU No. 7 Drt Tahun 1955. Pertanyaan yang muncul adalah apakah

korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan manusia alamiah yaitu harus ada unsur

kesalahan, dan bagaimana dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi ?.

2 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal
65-66



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang masalah,

maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini ?.

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan di

atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi

dalam tindak pidana korupsi;

2. Sebagai salah satu dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas

Hukum Universitas Tulungagung.

D. Metode Penelitian

Sumber data suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Karena penelitian

ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data

sekunder. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan

sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat

luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen

resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah .

Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made).

2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti

terdahulu.

3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat3.

Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer,

yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Peraturan Dasar :

3 Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Hukum Positif Normatif, Cetakan 4, Jakarta, Raja Grafindo
Pertsada, 1994 hal 24



- Batang Tubuh UUD 1945
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
- Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
- Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
- Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
- Peraturan-peraturan Daerah.
d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,
e. Yurisprudensi.4

Bahan atau sumber hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

atau pendapat pakar hukum.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder seperti kamus (hukum),

ensiklopedia.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang

berupa peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder

berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya

serta pendapat para ahli hukum , dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis

secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif .

Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak

hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga

berupaya memberikan argumentasi.

E. Pengertian Korporasi

Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hokum pidana artinya

hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila

dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah

terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pimpinan perkumpulan itu

yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada pasal

59 KUHP.

4
Amiruddin, H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2004 hal 31,



Dengan berlakunya UU No 7/ Drt/ 1955, korporasi dipandang dapat melakukan

tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, yang kemudian disusul dengan

peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP lainnya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah membahas apa yang dimaksud

dengan korporasi itu. Batasan pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan

dengan bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi

untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum

atau dalam Bahasa Belanda disebut Rechts Persoon atau dalam Bahasa Inggris dengan

istilah legal person atau legal body.

Secara etimologis kata korporasi (corporatie,Belanda), corporation (Inggris),
korporation (Jerman) berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa Latin, seperti
halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “tio” maka “corporatio” sebagai kata
benda (substantivum), berasal dari kata kerja “corporare” yang banyak dipakai
orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu . “Corporare” sendiri berasal
dari kata “corpus” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau
membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil
pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan
yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia,
yang terjadi menurut alam.5

Badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah

subjek hukum itu ?”. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala

sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yng oleh hukum diakui sebagai

pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan

hukum.

Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul

sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang

diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya

tiada lain sekeda r suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu

badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud

manusia alamiah (natuurlijke persoon). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang

sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan

segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan

harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-

5 Soetan K Malikoel Adil, Muladi, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung,2008 hal 12



pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian,

maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta

kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.

Dari uraian di atas ternyata bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan oleh

hukum yang terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum

memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh

karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya,

kematiannya juga ditentukan oleh hukum.

Menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang

korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu

?. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah

kumpulan dagang yang berbadan hukum6. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum.

Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta

sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.

Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak

perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha

dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pendapat

kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang

bunyinya :“korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

F. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan

dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah

pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu

perbuatan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas

“dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het

6 Loebby Loqman, op cit hal  32



feit) dan “dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van den persoon), dan sejalan dengan

itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan

“pertanggungan jawab pidana” (criminal responsibility atau criminal liability)7. Oleh

karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi

pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai

perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis

antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “strafbaar feit” adalah :

“een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een

toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah :

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan);

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);

3) Melawan hukum (onrechtmatig);

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarpersoon).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat).

Yang disebut sebagai unsur objektif ialah :

a. Perbuatan orang ;
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal

281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”.
Segi subyektif dari strafbaar feit :
a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).8

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan

keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Untuk menentukan adanya pidana, kedua

pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipiil. Soalnya ialah apabila orang menganut

pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya

tidak ada kekacauan pengertian. Jadi dalam mempergunakan istilah “tindak pidana ”

haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan

monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang

7 Moeljatno, seperti yang di kutip oleh Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto,
Semarang, hal 40

8 ibid



melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan

dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat

pertanggungan jawab pidana yang harus ada pada orang yang berbuat, memang harus

diakui, bahwa untuk sistematik dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti

keseluruhan syarat untuk adanya pidana  pandangan dualistis itu memberikan manfaat.

Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu

diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat

pada perbuatan, sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan

dan ada syarat yang melekat pada orangnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila

perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada

syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus

mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka

perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini

berlaku asas ”Geen Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun

berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa

keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Karena

asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul

permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi

sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian

siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader).

Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban

pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya

kesalahan (schuld) pada pelaku.

Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi ?. Ajaran yang

banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut

hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan

melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan . Tetapi bagaimana

mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya ?. Dapatkah dibayangkan



pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau dolus atau kealpaan atau

culpa) ?.Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan

celaan (verwijtbaarheid; blameworthiness) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas

atau psyche pelaku . Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam

hal ini adalah korporasi ?.

Dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui

manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah,

bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat

dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum

pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku

korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggung-jawabkan

menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum

pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu : bahwa “tidak dapat

diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan)9 .

Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui

lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana

untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu :

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

G. Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Korporasi

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan

bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi haruslah memenuhi kriteria-

kriteria tertentu, dimana jika kriteri itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdatalah yang

digunakan.

Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah :

1. Derajat kerugian terhadap public;

2. Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager ;

3. lamanya pelanggaran.

9 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan kejahatan Kemampuan Karangan
Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007, hal 102



4. Frekuensi pelanggaran oleh korporasi ;

5. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran ;

6. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap ;

7. Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh

pemberitaan media ;

8. Jurisprudensi;

9. Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi;

10. Kemungkinan pencegahan;

11. Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi.

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah

sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang

berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus

dipertimbangkan benar urgensinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk

mempertimbangkan peringatan bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan

mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat

mengakibatkan devaluasi dari undangundang pidana.

Sehubungan dengan sanksi pidana ini, bahwa pidana hendaknya jangan digunakan

apabila groundless, needless, unprofitable, dan ineffective. Packer menyatakan bahwa

pidana itu menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati dan

secara manusiawi. Akan tetapi sebaliknya menjadi pengancam yang membahayakan

apabila digunakan secara Indiscriminately dan coercively. Oleh karena itu Packer

menegaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota
masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak
dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-
tujuan pemidanaan.

3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau
merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.

4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak
bersifat diskriminatif.

5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan
memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.



6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna
menghadapi perilaku tersebut 15 .

Dari pendapat tersebut di atas jelas bahwa pidana hendaknya digunakan apabila

memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Dan pidana itu akan bermanfaat bila

digunakan dalam keadaan yang tepat. Apabila penggunaan pidana tersebut tidak benar

akan membahayakan atau akan menjadi pengancam yang utama. Sebaliknya akan menjadi

penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi.

Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang

Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian

Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa : “jika dipidananya pengurus saja

tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau

dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam

masyarakat atau saingansaingannya sangat berarti”

Kalau dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan

bersifat integratif yang mencakup :

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).
Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya;
sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan
kejahatan tersebut.Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan
dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar
korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan
tujuan demi pengayoman masyarakat.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat.
Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang
sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan.
Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk
mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan
berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu .
Bila dikaitkan dengan korporasi , sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan
suatu tindak pidana.

3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat.
Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan
adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas
dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas
ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban
kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan
korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang
diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

15 Ibid



4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/keseimbangan, yaitu adanya
kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku
tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.Penderitaan yang dikaitkan
oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada
kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh
melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general
apapun.16

Jadi pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif

tentang tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas . Korporasi dijadikan subjek hukum

pidana sama dengan manusia alamiah, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak

pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam

pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Apa sajakah pidana yang

dapat dikenakan pada korporasi ?.

Menurut Loebby Loqman, bahwa tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam
perundangundangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati,
pidana penjara, pidana kurungan, tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang
mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Selain pidana denda juga
terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti
sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangan
ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti
kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa
pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan 17

Pidana pokok yang biasa dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (fine),

seperti pendapatpendapat tersebut di atas, tetapi apabila dengan dijatuhkannya sanksi

berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “corporate death

penalty”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi,

maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan,

sehingga ada istilah “corporate imprisonment”. Pidana tambahan berupa pengumuman

keputusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi .

Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, korporasi tidak dikenal sebagai subjek

hukum pidana, dalam merumuskan sanksi pidana dikenal sistem dua jalur, yaitu di

samping sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi

pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang bunyinya : “Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

16 Ibid
17 Loebby Loqman, op cit hal 35



1. pidana mati,

2. pidana penjara,

3. kurungan,

4. denda, dan

5. pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 247)

b. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu ,

2. perampasan barang-barang tertentu,

3. pengumuman keputusan hakim.”

Dalam undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, yang sudah

mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, misalnya UU Tindak Pidana

Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya adalah sebagai

berikut :

- Hukuman pokok berupa :

1. hukuman penjara;

2. hukuman kurungan;

3. denda.

- Hukuman tambahan berupa :

1. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP;

2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahan terhukum dimana tindak pidana

ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun;

3. perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud:

- dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan ;

- yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu;

- harga lawan yang menggantikan barang itu; tanpa memperhatikan apakah

barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.

4. perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud :

- yang termasuk perusahan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan ;

- harga lawan yang menggantikan barang-barang itu; tanpa memperdulikan

apakah barang atau harga lawan itu milik si terhukum atau bukan miliknya,

akan tetapi :

- sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya;



- bersangkutan dengan barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut

dalam Pasal 7 ayat (1) sub c.

5. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh

atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si

terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;

6. Pengumuman keputusan hakim.

- Perampasan :

- perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak

dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu;

- dalam perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan,

bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.

H. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam UUPTPK.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Dalam hal tindak

pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana

dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya ”.

Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- Koporasinya;

- Pengurusnya;

- Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam UUPTPK, system pertanggungjawaban

pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan

tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan .

Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Oleh Korporasi

Topik ini merupakan masalah sentral yang pertama dari upaya penanggulangan tindak

pidana (kebijakan kriminil) dengan menggunakan sarana penal, khususnya tindak

pidana korupsi dalam tulisan ini.

Formulasi tindak pidana korupsi dalam UUPTPK (UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001)

diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20

UUPTPK, dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak

Pidana Korupsi, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.



Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun

2001 dirumuskan secara formiel bukan secara materiel sehingga pengembalian kerugian

keuangan negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa.

Perumusan tindak pidana dalam Bab II UUPTPK jika dihubungkan dengan subjek

hukum yang dikenal oleh UUPTPK, berakibat bahwa tidak semua tindak pidana

tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena selain korporasi sebagai subjek hukum,

UUPTPK juga mengenal subjek hukum berupa orang dan pegawai negeri.

Dalam rumusan subjek tindak pidana korupsi dalam UUPTPK, dirumuskan dengan

menggunakan beberapa istilah misalnya : setiap orang, hakim, pemborong, ahli

bangunan, orang, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Karena perumusan subjek tindak pidana yang berbeda-beda itulah, maka penulis

menarik kesimpulan bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh

korporasi. Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah

tindak pidana korupsi yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata : setiap

orang, orang dan pemborong.

Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3,

maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap

orang menurut UUPTPK adalah : perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian

menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang”

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam

pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang dalam hukum

orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain

seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya

berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan

bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.

Hukum mengakui bahwa manusialah yang diakui sebagai penyandang hak dan

kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang

bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. Dengan demikian disamping

manusia hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan

dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau

korporasi.



Penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai

manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi . Demikian pula halnya

dengan kata pemborong, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1.a) UUPTPK, dapat

ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan

dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan

oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1),

Pasal 3, Pasal 5 ayat (1),Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU

No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan

yang mengaturnya sebagai berikut :

1. Dalam UU No 31 Tahun 1999 : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13 , Pasal 15 dan

Pasal 16;

2. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa subjek pelakunya adalah setiap

orang berarti yang menjadi pelakunya bisa seseorang, bisa pula korporasi.

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Melawan hukum;

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

Dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 bunyinya : “Setiap orang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Unsur-unsur dari pasal ini adalah :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya;

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Pasal-pasal KUHP tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kelompok tindak pidana penyuapan .

b. Kelompok tindak pidana perbuatan curang.

c. Kelompok tindak pidana memalsukan buku atau daftar pemeriksaan.

d. Kelompok tindak pidana penggelapan.

e. Kelompok tindak pidana menerima hadiah atau janji.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dapat

dilakukan oleh korporasi, demikian juga dengan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal

12 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999, Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi dari kelompok

tindak pidana di atas adalah sebagai berikut :

a. Kelompok tindak pidana penyuapan, dibagi atas penyuapan terhadap pegawai negeri

atau penyelenggara negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) tidak termasuk

karena subjek pelakunya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan

penyuapan terhadap hakim yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) tidak

termasuk dalam pembahasan ini oleh karena subjek pelakunya adalah hakim atau

advokat.

b. Kelompok tindak pidana perbuatan curang diatur dalam Pasal 7. Tindak pidana-

tindak pidana dari kelompok di atas adalah sebagai berikut :

Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi

Dalam membahas sanksi pidana terhadap korporasi, pertama-tama akan dibahas tentang

pemberatan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya sebagai barikut :

“Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. (cetak miring oleh penulis).

Sebagaimana bunyi ketentuan tersebut di atas jelas bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2), di

atas merujuk pada ketentuan ayat 1 (lihat cetak miring). Hal ini berarti bahwa ketentuan

ayat (2) ini berlaku untuk ketentuan ayat (1). Persoalan yang muncul adalah dalam ayat

(2), ada pemberatan pidana yaitu pidana mati dapat dijatuhkan. Hal ini jika kita

hubungkan dengan ketentuan ayat (1), dimana subjek pelakunya adalah setiap orang

berarti bias seseorang bisa juga korporasi, maka jelas pemberatan pidana ini tidak dapat



diterapkan pada korporasi, sebab terhadap korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut hemat penulis untuk formulasi di masa

yang akan datang ketentuan ini perlu ditinjau lagi.

Permasalahan kedua adalah masalah alasan pemberatan pidana dalam ketentuan Pasal 2

ayat (2), dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa: “Yang dimaksud dengan

‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan

pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana

tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan

keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan social yang

meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana

korupsi Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa alasan pemberatan pidana bagi

tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan atas 2 (dua) kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan terhadap danadana

penanggulangan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam

nasional,penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas dan

penanggulangan krisis ekonomi moneter; dan

2. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi.

Dari uraian alasan pemberatan pidana di atas menurut penulis, alas an pemberatan

pidana karena terjadi pengulangan tindak pidana korupsi, perlu dikaji lebih lanjut, oleh

karena dalam KUHP, terjadinya pengulangan juga merupakan salah satu alasan

pemberatan, namun ketentuan tentang pengulangan tidak diatur dalam ketentuan umum

KUHP. Oleh karena itu maka UUPTPK harus mengaturnya sendiri.

Masalah sanksi pidana korporasi yang ketiga adalah ketentuan pidana pokok yang

diatur dalam dalam Pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai

berikut: “Pidana pokok yang dapat digunakan terhadap korporasi hanya pidana denda,

dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”. Dari ketentuan pasal

tersebut di atas jelas bahwa sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap

korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (7), mempunyai konsekuensi

yang sama dengan sanksi yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain yang

dapat dipilih. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam implementasinya yaitu

bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi ?. Apa tindakan yang dapat diambil

?.



Dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP ada diatur tentang bagaimana jika denda

tidak dibayar yaitu dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat

(2)). Kurungan pengganti denda ini hanya dapat dijatuhkan pada orang, bagaimana

dengan korporasi .

Berdasarkan uraian di atas, maka aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana)

korporasi dalam tindak pidana korupsi yang sudah diatur oleh UU No 31 Tahun 1999 Jo

UU No 20 Tahun 2001 masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Masalah kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, sudah diatur tapi

masih belum jelas mengenai pengertian hubungan kerja dan hubungan lainnya,

sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran yang dapat menjadi

salah satu masalah pada saat aplikasi.

2. Masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya

mengenai permufakatan jahat.

3. Masalah sanksi pidana terhadap korporasi antara lain :

a. masalah perumusan pemberatan sanksi pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU No.

31 Tahun 1999; .

b. masalah kapan dikatakan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi; dan

c. masalah perumusan sanksi pidana pokok terhadap korporasi dalam Pasal 20

ayat (7) UU No 31 tahun 1999.

Kelemahan-kelemahan di atas dapat dikelompokkan atas :

1. Kelemahan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana)

korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a. Masalah perumusan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak

ada penjelasan mengenai pengertian ”hubungan kerja” dan ”hubungan lain”.

b. Masalah pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), tidak diatur.

c. Masalah sanksi pidana pokok terhadap korporasi hanya berupa denda, tidak

diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

2. Kelemahan umum formulasi UUPTPK yang juga berpengaruh terhadap

korporasi:

a. Permufakatan jahat menurut UUPTPK tidak diatur.



b. Kapan dikatakan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi tidak diatur

dalam UUPTPK

I. Kesimpulan.

Setelah diuraikan dari bab ke bab maupun dari sub babnya tersebut di atas dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut bawa dalam aturan pemidanaan (pertanggungjawaban

pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini sudah

diidentifikasikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20

ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-

orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam

korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan

pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.

b. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan

oleh korporasi dapat dilakukan oleh : korporasi, pengurus atau pengurus dan

korporasi.

c. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana

korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat

(1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No

20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh

korporasi.

d. Dalam UUPTPK tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi, sebagaimana

diatur untuk subjek berupa orang (manusia alamiah) dalam Pasal 2 ayat (2).

Selain kelemahan dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban

pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas, ternyata terdapat pula kelemahan

umum dalam Formulasi UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana

korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu :

1. Tidak diaturnya pengertian permufakatan jahat menurut UUPTPK.

2. Tidak diaturnya syarat-syarat terjadi pengulangan tindak pidana korupsi

menurut UUPTPK.



J. Saran-Saran

Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, baik itu kelemahan aturan

pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi, maupun kelemahan umum yang

berpengaruh terhadap aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam

UUPTPK maka saran yang dapat diberikan adalah : UUPTPK perlu diamandemen.
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Menyalakan Lampu Siang Hari Pada Kendaraan Roda Dua

(Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

Oleh

1. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko ( Dosen )

2. Suryaning Marhanis (Mhs)

Abstraksi :

Manfaat dan kerugian yang harus cepat mampu mengolah untuk menambah
manfaatnya dan mengolah untuk mengurangi kerugiannya. Agar kontroversi dalam
kebijakan menyalakan lampu di siang hari ini dapat terselesaikan dengan cepat
pula. Kontroversi yang terjadi terhadap kebijakan kewajiban menyalakan lampu
utama sepeda motor disiang hari merupakan kelemahan pemerintah terhadap
memikirkan runtutan akibat-akibat negatif dari kebijakan yang diterapkan.
Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan pemerintah harus memikirkan



dampak apa yang muncul kalau kebijakan ini diterapkan. Sehingga nantinya
keputusan terhadap kebijakan itu bisa di terapkan satu paket dengan solusi-solusi
penutup kelemahan kebijakan itu tersebut. Baiknya pemerintah mengeluarkan
solusi untuk menanggulangi dampak negatif dari kebijakan tersebut untuk
mempersempit kerugian yang ditimbulkan kebijakan itu. Serta seharusnya
masyarakat juga dapat membantu memberikan inspirasi kepada pembuat keputusan
agar apa yang dijadikan kebijakan dapat memberikan manfaat yang yang baik
untuk bersama, jangan hanya mengeluh akan apa yang pemerintah lalukan, namun
sebaliknya juga pemerintah harus merespon inspirasi yang disampaikan oleh
masyarakat untuk dipertimbangkan baik buruknya.

Kata Kunci : Menyalakan Lampu, Siang Hari dan Kendaraan Roda Dua

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial

dan industri. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya

Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala

bidang. Dalam upaya penyesuaian diri tentunya memerlukan Sumber Daya Manusia  (

SDM ) yang handal, berkualitas, berakhlak dan profesional. Untuk mencapai hal tersebut

tentunya pendidikan mempunyai peranan sangat penting.

Pendidikan merupakan aspek pokok bagi kehidupan suatu bangsa.
Kondisi bangsa dimasa datang, sangat dipengaruhi oleh paradigma berfikir
masyarakatnya yang terbentuk melalui suatu proses pendidikan. Proses pendidikan
yang terarah akan membawa bangsa ini menuju peradaban yang lebih baik.
Sebaliknya, proses pendidikan yang tidak terarah, hanya akan menyita waktu,
tenaga, serta dana tanpa ada hasil1

Proses pendidikan yang terarah menciptkan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkualitas yang akan mampu menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap

kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK) yang semakin berkembang. Hal ini

sesuai dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba modern saat ini. Salah

satu perkembangan IPTEK yang nyata saat ini dan berkembang di Indonesia adalah

kendaraan bermotor. Angka kepemilikan kendaraan bermotor meningkat tajam dari tahun

ke tahun sesuai dengan keluarnya produk baru yang lebih berkualitas. Namun peningkatan

1 Hamalik, Oemar.2008. Kurikulum & Pembelajaran. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm.36



kepemilikan kendaraan bermotor,  tidak diikuti dengan kesadaran hukum yang baik,

maupun sarana prasarana dalam menunjang untuk kendaraan di jalan raya, sehingga

mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan.

Pada tahun 2009. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yaitu

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-

Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang

kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 . Dalam UU  tersebut

terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor, khususnya pengendara sepeda motor.

Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi,

didapatkan bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau kendaraan

bermotor.  Selain itu, kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Sedangkan dalam

Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau

denda paling banyak Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah).

Adapun tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka

kecelakaan yang banyak terjadi saat ini, Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu

utama kendaraan bermotor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan

menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan

lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segere

mengetahui keberadaan kendaraan bermotor yang menyalakan lampu utama dan dapat

memberikan jarak atau posisi aman dijalan. Namun, kenyataannya dari tahun ke tahun

tingkat kecelakaan pengguna kendaraan bermotor terus meningkat. Walaupun pengguna

jalan ( pengendara kendaraan bermotor ) sudah menyalakan lampu di siang hari. Bahkan,

ironisnya kecelakaan ini terjadi pada siang hari dimana sebagian besar pengendara

kendaraan bermotor menyalakan lampu utamanya.

Pada dasarnya menyalakan lampu kendaraan bermotor di siang hari menyamakan

dengan peraturan lalu lintas di Negara tetangga yaitu Singapura. Yang mana di sana

tingkat kendaraan bermotor lebih sedikit sehingga diharuskan menyalakan lampu di siang

hari. Tetapi berbeda dengan dengan Negara kita yang tingkat kendaraan beroda empat

lebih tinggi, yang seharusnya kendaraan beroda empat lah yang harus menyalakan lampu

di siang hari.

Demikian warga masyarakat diharapkan lebih bersikap kritis dengan segala

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh segenap pejabat pemerintah, agar kebijakan tersebut



dapat mempersatukan kita semua bukan untuk mencari keuntungan secara mutualisme

saja.

Tidak sedikit pengendara motor yang cenderung kontra dengan aturan menyalakan

lampu bagi sepeda motor di siang hari. Sebagian ada yang berpendapat menyalakan lampu

siang hari adalah pemborosanlah, alasan global warminglah, kebodohan-lah, bahkan ada

yang menuding Polri membuat aturan ini untuk ‘mencari uang’ semata. Dan banyak lagi

penolakan penolakan lain yang terkadang terlalu konyol untuk di pahami alasannya.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang

angka kecelakaannya termasuk tinggi meskipun UU No. 22 Th. 2009 telah disosialisasikan

oleh aparat penegak hukum mulai saat diberlakukannya. Terkait dengan hal di atas,

peneliti melakukan penelitian tentang “ IMPLEMENTASI PASAL 293 AYAT 2 UU

NO.22 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA

SEPEDA MOTOR  DI SIANG HARI "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Pasal 29 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009

kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas ?

2. Bagaimana implikasi dari pelanggaran Pasal 293 ayat 2 UU No. 22

Tahun 2009 terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 293 ayat 2 di

Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat angka

kecelakaan.

D. Metode Penelitian.



Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan metode

penelitian antara lain :2

a. Sumber Data

1. Data primer yaitu dat yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui

wawancara, observasi, maupun yang diperoleh langsung di lapangan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang

berhubungan dengan objek penelitian, penelitian terhadahulu, peraturan

perundang-undangan.

Sumber bahan hukum terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapat dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 293 ayat (2)

- UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2)

b) Bahan Hukum Skunder

Yaitu informasi yang didapat di buku, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan,

docomen-documen yang ada kaitannya dengan pelanggaran pasal 293 ayat 2

dan media lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran lalu

lintas.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum yang

meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya

kamus hukum.

b. Metode Pengumpulan Data.

1) Metode Penelitian Kepustakaan.

Dalam metode penelitan kepustakaan data diperoleh dari dokumentasi resmi,

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, penelitian terdahulu,

peraturan perundang-undangan. Adapun datanya terbagi atas bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan baham hukum tersier.

2) Metode Penelitian Lapangan

2 Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta Hlm.156



Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data yang relatif akurat.

Adapun datanya diperoleh melalui :

1) Wawancara langsung kepada objek penelitian.

2) Observasi

3)  Metode Analisa Data.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif metode Miles

dan Huberman3 dimana analisis dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung.

a) “Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan,

keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi” Reduksi data dilakukan

dengan merangkum, memilih atau mengambil data yang pokok dan penting.4

b) Penyajian data adalah proses mengubah data dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada penyajian

data dapat memungkinkan terjadi penarikan kesimpulan yang sifatnya

sementara,

c) Penarikan kesimpulan adalah pengungkapan akhir dari setiap tindakan.

Penarikan kesimpulan bila tidak disertai bukti-bukti yabng kuat dan

kredibilitas maka perlu dilakukan verifikasi.

E. Pengertian Kendaraan Bermotor

Keselamatan bagi seseorang pengendara kendaraan sepeda motor maupun  yang di

boncengkan merupakan keharusan, sehingga dengan berupaya segala peraturan untuk

mencegah adanya korban-korban akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu

lintas jalan sering sekali akibat dari kelalaiaan dari si pengendara maupun akibat dari

kendaraan yang di pakainya tidak laik jalan ataupun sarana prasarana dalam menunjang

rambu-rambu yang terdapat dijalan raya kurang, ha ini yang sering terjadi terhadap

kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar menimpa pada kendaraan bermotor.

Adapun kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya

kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan

3 Ibid
4 H.Zaiunid ali, 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Him 172-177



mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya

berjalan diatas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan

fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta

gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai

penariknya.

Manfaat kendaraan bermotor adalah mempercepat akses ke daerah yang jauh,

memperpendek waktu perjalanan, ada juga manfaat fungsional yang berkembang seiring

berkembangnya zaman dan teknologi. Mobil (dalam hal ini kendaraan bermotor) dapat

membantu manusia dalam memindahkan, mengangkat berbagai barang, memadamkan api,

membuat jalan (mengaspal jalan), dan sebagainya selain itu ada juga manfaat lainnya,dari

segi sosial dan kesenangan,menaikkan prestice pemiliknya dan sebagai ajang olahraga

(balapan misalnya) namun dampak negatifnya bagi Pengendara ,bisa terjadi kecelakaan.

F. Pengemudi Motor

Setiap orang yang mengendarai kendaraan di jalan raya tidak semua dapat

melakukan, akan tetapi orang tersebut mempunyai keahlian khusus yang sudah disyaratkan

oleh Undang-undang. Menurut Pasal 1 butir (20) UU No. 22 Tahun 2009 yang dimaksud

dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor

dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor adalah setiap

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang

berjalan di atas rel. Dan yang dimaksud sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda

dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan

bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat

populer karena harganya yang relatif murah, penggunaan bahan bakarnya rendah dan biaya

operasionalnya juga murah.

Pengertian lampu adalah alat yang digunakan untuk menerangi. Lampu utama pada

sepeda motor adalah lampu yang ada pada sepeda motor yang mempunyai fungsi khusus

untuk menerangi ketika motor digunakan. Lampu sepeda motor berada di depan berwarna



putih dan/atau kuning. Selain lampu sebagai alat penerang, lampu juga dapat digunakan

sebagai alat komunikasi antar sesama pemakai jalan. Menurut UU No. 22 Tahun 2009,

yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan

yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ketertiban dalam berlalu lintas di jalan merupakan kewajiban setiap pengguna jalan

dengan tujuan untuk keamanan dan keselamatan lalu lintas. Keamanan lalu lintas dan

angkutan jalan merupakan suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang atau kendaraan

dari gangguan perbuatan melawan hukum, atau rasa takut dalam berlalu lintas. Sedangkan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suaut keadaan terhindarnya setiap orang

dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan,

jalan atau lingkungan.

G. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor

Dalam dua tahun terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan

Kesehatan Dunia (WHO) dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit

jantung koroner dan tuberculosis (TBC). Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak

67% korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22-50 tahun. Terdapat

sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-

rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan lalu

lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24

tahun.

Sebagaimana diketahui, masyarakat modern menempatkan transportasi sebagai

kebutuhan turunan, akibat aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Bahkan dalam

kerangka ekonomi makro, transportasi menjadi tulang punggung perekonomian, baik di

tingkat nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu, kecelakaan dalam dunia transportasi

memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan

kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas.

Data Kepolisian RI menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan

korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi

ser Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun (2,9%-3,1% dari Pendapatan Domestik Bruto



(PDB) Indonesia). Sedangkan pada 2011, terjadi kecelakaan sebanyak 109.776 kasus,

dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang.

Selain korban kecelakaan lalu lintas lebih didominasi oleh usia muda dan produktif,

sebagian besar kasus kecelakaan itu terjadi pada masyarakat miskin sebagai pengguna

sepeda motor, dan transportasi umum. Data yang berbeda dari Kementerian Kesejahteraan

Rakyat (Menkokesra) menyebutkan, kecelakaan pengendara sepeda motor mencapai

120.226 kali atau 72% dari seluruh kecelakaan lalu lintas dalam setahun, Dengan korban

yang demikian, dampak sosial kecelakaan lalu lintas adalah akan menciptakan manusia

miskin baru di Indonesia, terutama terjadi pada keluarga yang ditinggal suami dan atau

orang yang sebelumnya menjadi penopang hidup keluarga.

Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor,

seperti kelalaian manusia, kondisi jalan, kelaikan kendaraan dan belum optimalnya

penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan Outlook 2013 Transportasi Indonesia, terdapat

empat faktor penyebab kecelakaan, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor

manusia dan alam. Namun demikian, di antara keempat faktor tersebut, kelalaian manusia

menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu,

diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia

produktif.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, turut berupaya untuk meminimalisir

tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program Dekade Keselamatan Jalan

2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu,

pemerintah menargetkan penurunan fatalitas hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun

basis 2010 yang menelan 31.234 korban jiwa, pada 2020 fatalitas atau korban jiwa

kecelakaan lalu lintas seharusnya sekitar 15.000 jiwa. Untuk mewujudkan Dekade

Keselamatan Jalan Indonesia (DKJI) pada 2020, diperlukan langkah-langkah konkrit

pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terlebih untuk ikut mewujudkan zero accident pada 2015 yang dicanangkan PBB.

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Tingkat Kecelakaan

Dalam mengendarai kendaraan baik sepeda motor maupun mobil sudah ada aturan

yang harus diketahui seperti yang yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun



2009 yang mana setiap pengemudi harus mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang di

keluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kepolisian, disamping itu harus juga

membawa STNK yang masih berlaku sebagai persyaratan pengemudi yang wajib dibawa.

Setiap pengendara disamping SIM maupun STNK harus mematuhi parsyaratan-

persyaratan bagi pengendara maupun orang yang ikut didalammnya seperti bagi

pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm yang sudah standar nasional juga bagi

pengemudi wajib untuk mengenakan sabuk pengaman, hal ini bertujuan apabila terjadi

kecelakaan lalu lintas dapat dihindari seminimal mungkin korban.

Kecelakaan yang terjadi di jalan raya terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab

yaitu :

1. Faktor Human/Pengemudi (manusia)

a) Tidak disiplin (melanggar peraturan/rambu-rambu lalu lintas), misalnya: melanggar

lampu trafficlight dan marka, parkir sembarangan, rem mendadak, ngebut,dan

sebagainya.

b) Emosional atau tidak sabaran, mungkin karena tergesa-gesa ‘kejar tayang’ atau ada

hal yang sangat penting atau mendadak, dan sebagainya.

c) Daya konsentrasi berkurang (sambil bicara, menelepon atau sms, melamun,

berkhayal, dan sebagainya).

d) Kurang trampil atau cekatan dalam mengemudi (baru belajar, jam terbang minim).

e) Mengantuk atau lelah (pulang kerja, perjalanan jauh, habis sakit,dsb).

f) Mabuk (dalam pengaruh obat atau minuman)

2. Faktor Kendaraan

a) Kendaraan tidak layak jalan (usia tua, rusak).

b) Ban tiba-tiba pecah (bersifat insidentil).

c) Rem blong, lampu tidak berfungsi atau tidak ada.

d) Melebihi muatan.

e) Bukan peruntukannya (ban dan bodi modif yang tidak sesuai).

3. Faktor Jalan

a) Jalan sempit.

b) Jalan licin (habis hujan, banjir, ada ceceran minyak/oli).

c) Jalan bergelombang.

d) Tikungan tajam, tanjakan atau menurun.



e) Jalan terlalu mulus atau hotmix yang bikin pengendara merasa sangat nyaman

akhirnya malah jadi lengah.

4. Faktor Cuaca

a) Hujan.

b) Berkabut.

c) Longsor.

d) Banjir.

Seperti yang terdapat beberapa factor terjadinya kecelakaan lalu lintas diatas

menendakan bahwa kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas jakan bukan saja akibat

dari kelalaian pengemudi akan tetapi masah terdapat factor-faktor lain yang juga

menyebabkan terjadinya kecelalaan lalu lintas.

I. Siang Hari

Yang dimaksud siang hari menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bagian hari

yang terang yaitu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Saat siang hari yang

sangat terang, membuat mata  seakan terbiasa melihat benda-benda diser (jalanan, trotoar,

pohon dan sebagainya).Ketika  melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu,

membuat perhatian  mengarah ke cahaya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa

Day Time Running Light (menyalakan lampu sepeda motor di siang hari) perlu

dilaksanakan. Refleks saat mengemudi dari apa yang  lihat, menentukan seberapa cepat

respon  saat melaju dalam kecepatan tertentu. Semakin cepat kendaraan  melaju, maka

jarak pandang yang dapat segera ditangkap mata untuk melakukan reaksi adalah seperti

dalam tabel dibawah ini:

Tabel. Jarak Pandang

Kecepatan Kendaraan Jarak Pandang Aman di

Persimpangan

Jarak Pandang Aman

Saat Akan Menyusul

40 km/h 80 m 160 m

60 km/h 120 m 220 m

80 km/h 170 m 340 m



Dalam tabel diatas terbaca bahwa saat akan menyusul di kecepatan 60 km/h mata

harus dapat melihat benda/kendaraan dengan jarak 220 meter di depan . Lebih dekat dari

itu, respon  akan lambat mencerna benda, apakah itu dalam kecepatan 60 km/h tersebut.

Jika dibantu dengan program Daytime Running Light (menghidupkan lampu pada siang

hari), maka akan sangat membantu  melihat dari jauh kendaraan (sepeda motor) yang

datang dari arah depan atau samping, serta dari belakang melalui kaca spion.

J. Dampak Yang Diakibatkan dari Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari

Banyak hal yang dilakukan oleh jajaran pemerintah dengan anggota legeslatif

untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yaitu dengan merefisi perundang-

undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009

yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini

adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Diharapkan, dengan

adanya UU ini, tingkat pelanggaran lalu lintas akan jauh lebih menurun dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya, bahkan diwujudkan untuk menciptakan Zero Accident karena

sanksi denda maupun kurungan yang diberlakukan dalam UU ini jauh lebih berat bila

dibandingkan UU Lalu Lintas Angkutan Jalan sebelumnya.

1. Manfaat kebijakan menyalakan lampu sepeda motor di siang hari

Ada beberapa pemikiran masyarakat tentang hal kebaikan dari kebijakan

menyalakan lampu sepeda motor di siang hari, yaitu;

a) Mata Sebagai Sinyal Umpan Balik (Feedback Signal)/Sensor

Saat mengendarai kendaraan, mata adalah salah satu panca indera yang

paling penting. Indera mata itulah yang menjadi sensor penghindar kecelakaan.

Untuk dapat memberikan respon, mata membutuhkan suatu bentuk stimulus awal.

Syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukanlah jarak, tetapi adanya

saling kesesuaian antara stimulus dan respon. Jika seseorang melihat suatu objek

maka stimulus yang mengenai mata bukanlah objeknya secara langsung, tetapi

sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut yang bekerja sebagai stimulus yang

mengenai mata. Stimulus yang diindera itu lalu diorganisasikan dan kemudian



diinterpretasikan sehingga seseorang tersebut menyadari, serta mengerti tentang

apa yang diindera itu.

Mata bekerja dengan cara menangkap pantulan sinar yang diperoleh pada

jarak pandang mata. Pantulan-pantulan itu akan menentukan persepsi pengendara

terhadap warna, bentuk dan jarak. Semua variabel hasil pengukuran ini jelas

memengaruhi reaksi pengendara kendaraan tersebut. Sinyal dari mata akan

diteruskan ke otak yang berfungsi sebagai pengendali (controller), kemudian

menghasilkan stimulasi gerakan tubuh (tactile atau body movement) yang dalam

hal ini sebagai aktuator (actuator) untuk menjaga kestabilan dan gerak laju

kendaraan.

b)Pengaruh Blind Spot Pada Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas

Dari sebuah hasil penelitian, disebutkan bahwa blind spot adalah penyebab

kecelakaan yang sering merenggut korban jiwa. Ini dapat dijelaskan dari sudut

pandang biologis dan psikologis manusia. Jika terjadi suatu kondisi blind spot,

maka yang muncul pada pengemudi tersebut adalah reaksi reflek atau

keterkejutan. Pengemudi yang terlatih menghadapi bahaya kejutan cenderung

bergerak reflek seperti mengerem atau menghindar ke arah yang lain. Dalam

mekanisme reflek, rangsangan yang diterima langsung melewati sumsum tulang

belakang dan diteruskan lewat efektor dengan sangat cepat melebihi gerak sadar

yang harus melewati otak terlebih dahulu. Namun sebaliknya, pengemudi lainnya

mungkin hanya dapat berteriak. Bahkan dalam kasus tertentu bisa saja malah

menekan gas lebih dalam karena terkejut yang merupakan gerak reflek tak

terkendali.

Pada dasarnya ketika kendaraan sedang bergerak, maka kestabilan

kendaraan telah berkurang dan menyebabkan traksi roda pada permukaan lintasan

ikut berkurang. Traksi roda didefinisikan sebagai kemampuan suatu kendaraan

untuk mendorong atau menarik beban. Traksi biasanya terkait dengan kehilangan

gesekan sewaktu terjadi percepatan, baik pada waktu awal gerak ataupun ketika

kendaraan menyalip kendaraan lain.

2. Kerugian kebijakan menyalakan lampu sepeda motor di siang hari

Ada beberapa kerugian dari peraturan kebijakan menyalakan lampu sepeda

motor di siang hari ini, yaitu :



a) Permasalahan Pemborosan

Dalam kebijakan ini terdapat permasalahan pemborosan terhadap energy

accu (aki) dan bensin. Lampu motor saat menyala memerlukan tenaga, dan

tenaganya berasal dari accu dan penguat penerangan dari mesin, dan mesin

kendaraan menghasilkan tenaga dengan menggunakan bensin. Sehingga kalau

siang-malam lampu motor terus-terusan dinyalakan maka akan menyebabkan

pemborosan terhadap bahan bakar minyak.

Dari peraturan ini bertolak belakang dengan sosialisasi pemerintah

terhadap penghematan energy, termasuk energy bahan bakar minyak (BBM).

Padahal awalnya pemerintah mengajak untuk mematikan lampu penerangan yang

tidak digunakan, atau memiliki fungsi penerangan yang kurang berarti pada tiap-

tiap rumah. Hal ini untuk penghematan energy, dan pemerintah menharapkan

sekali masyarakat untuk bisa menerapkanya. Tetapi walaupun sosialisasi

pemerintah ini dituruti oleh masyarakat tetap saja pemborosan terus terjadi

dengan munculnya peraturan menyalakan lampu sepeda motor di siang hari ini.

b)  Penyumbang Peningkatan Panas Bumi (Global Warming)

Seperti yang  tahu, isu pemanasan global membangkitkan fenomena

perubahan iklim yang pada gilirannya menjadi biang bencana lingkungan dari

skala paling kecil sampai dengan paling dahsyat yang berpotensi

meluluhlantakkan kehidupan di bumi. Pembakaran bahan bakar fosil inilah yang

akan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer dan membuat bumi semakin panas.

Gas rumah kaca adalah gas-gas atmosfer yang memiliki kemampuan untuk

menyerap radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi sehingga menyebabkan

suhu di permukaan bumi menjadi hangat. Meningkatnya jumlah emisi gas rumah

kaca (GRK) di atmosfer akan meningkatkan pemanasan bumi, yang antara lain

disebabkan oleh kegiatan manusia di berbagai sektor seperti: energi, transportasi,

kehutanan, pertanian, dan peternakan serta sampah.

c)    Merugikan Penguna Motor

Pengguna motor banyak yang mengeluh akan peraturan ini karena

merekalah yang paling langsung menerima manfaat dan kerugian terhadap

kebijakan pemerintah ini. kerugian itu terukur dari segi ekonomi, yaitu penguna

sepeda motor menjadi sering-sering menganti lampu motor mereka karena



terkadang lampu motor tersebut hangus atau putus akibat dari sering-sering

dinyalakan siang dan malam. Belum lagi accu/aki motor cepat habis dan harus

segera di isi ulang.

Permasalahan ini tidak bisa dianggap enteng juga, karena permasalahan ini

menyangkut taraf hidup masyarakat yang diusahakan pemerintah agar sejahtera.

Namun karena kebijakan-kebijakan yang demikian, yang tidak dipikirkan secara

mendalam apa dampaknya, menjadi pengahalang usaha pemerintah tersebut bisa

terwujudkan. Yang seharusnya mensejahterahkan rakyat malah menjadi

menyusahkan rakyat.

K. Implikasi dari Pelanggaran Pasal 293 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009   Terhadap

Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di kabupaten Tulungagung

Permasalahan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tulungagung, khususnya

masalah kecelakaan lalu lintas cukup sering terjadi. Selain masyarakat pengguna

jalannya yang kurang tertib dalam mematuhi peraturan lalu lintas, pada wilayah

hukum Polres Tulungagung juga terdapat jalur lintas selatan Jawa Timur yang

memiliki kondisi jalan yang masih buruk sehingga dapat memicu terjadinya

kecelakaan lalu lintas. Dalam mengatasi permasalahan lalu lintas ini, salah satu

program yang dilaksanakan oleh satuan lalu lintas Polres Tulungagung adalah

mengimplementasikan program menyalakan lampu utama pada siang hari.

Adapun teknis dalam mewujudkan program ini, Polres Tulungagung,

melakukan tindakan berkaitan dengan menyalakan lampu bagi pengendara sepeda

motor pada siang hari yaitu 14

1. Pada bulan pertama dimulai dari terselenggaranya program ini, Polres Tulungagung

melakukan pengenalan kepada masyarakat di Kabuaten Tulungagung perihal

program menyalakan lampu utama pada siang hari ini. Polres Tulungagung

menjelaskan mengenai pengertian, maksud dan tujuan, dasar hukum dari program

menyalakan lampu utama pada siang hari. Disini Polres Tulungagung dalam

pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung

14 Polres Tulungagung, 2013, Paparan Kasatlantas Polres Tuungagung, Pelaksanaan
Program Safety Riding.



pelaksanaan program ini yaitu Pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat,

media massa, dan instansi lain yang terkait.

2. Pada bulan kedua, Polres Tulungagung melakukan peneguran ataupun pembinaan

terhadap masyarakat pengguna jalan yang tidak menyalakan lampu utama dari

kendaraan bermotor, namun belum dikenakan sanksi hukum, dan bagi yang sudah

melaksanakan, satuan lalu lintas Polres

Tulungagung memberikan reward (imbalan) berupa pemberian helm sesuai SNI

(standard Nasional Indonesia) kepada masyarakat pengguna jalan (pengendara

kendaraan bermotor) yang telah melaksanakan program ini.

3. Pada bulan ketiga satuan lalu lintas Polres Tulungagung mulai mencoba

menerapkan sanksi hukum kepada masyarakat pengemudi kendaraan bermotor

yang tidak melaksanakan program menyalakan lampu utama pada siang hari atau

tidak menghidupkan lampu utama dari kendaraan bermotornya pada siang hari.

Petugas lalu lintas Polres Tulungagung disini dalam melakukan kegiatannya

berpedoman pada Undang–Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Angkutan Jalan yang terdapat pada :

• Pada pasal 107 ayat (1) menjelaskan Pengemudi kendaraan bermotor wajib

menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada

malam hari dan pada kondisi tertentu. Yang dimaksud dengan ‘kondisi

tertentu’ adalah kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, hujan lebat,

terowongan dan kabut.

• Pada pasal 107 ayat (2) menjelaskan Pengemudi sepeda motor selain mematuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama

pada siang hari.

• Pada pasal 293 ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) di pidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,-

(dua ratuslima puluh ribu rupiah)

• Pasal 293 ayat (2) yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di

jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud



dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15

(lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dengan berpedoman pada aturan hukum seperti yang dijelaskan diatas

khususnya pada pasal 107 ayat (2) dan pasal 293 ayat (2) Undang – Undang nomor

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka upaya penegakkan hukum

dapat dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas Polres Tulungagung. Namun dalam

pelaksanaannya, anggota satuan lalu lintas Polres Tulungagung masih

mengedepankan upaya pembinaan dan peneguran terhadap masayarakat atau

pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama dari

kendaraannya pada siang hari.

Implementasi program menyalakan lampu utama pada siang hari oleh satuan

lalu lintas Polres Tulungagung kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung, dalam

pelaksanaan awalnya berjalan dengan baik. Masyarakat pengguna jalan yaitu

pengemudi kendaraan bermotor menyalakan lampu utama kendaraan bermotornya

pada saat mengemudi di jalan. Namun selang beberapa waktu atau beberapa bulan

kemudian program menyalakan lampu utama pada siang hari yang diterapkan satuan

lalu lintas Polres Tulungagung tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang

diharapkan. Banyak masyarakat pengguna jalan atau pengemudi kendaraan bermotor

yang tidak menghidupkan lampu utama kendaraan bermotornya pada saat

mengemudikan kendaraan bermotornya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang

membuat pengemudi kendaraan bermotor tidak mau menghidupkan lampu utama dari

kendaraan bermotornya pada saat berjalan. Kondisi seperti ini pun tetap bertahan

sampai saat ini dan tidak ada upaya kembali untuk mengaktifkan program menyalakan

lampu utama pada siang hari (Daytime Running Lights) tersebut oleh satuan lalu lintas

Polres Tulungagung.

L. Kegagalan Program Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Yang

Dilaksanakan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung

Program menyalakan lampu utama pada siang hari yang diterapakan oleh

satuan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2007, tidak berjalan dengan

baik. Banyak ditemukan pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menyalakan

lampu utama dari kendaraannya pada saat mengemudikan kendaraan bermotornya.



Masyarakat pengguna jalan dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dalam

melaksanakan program Menyalakan lampu utama pada siang hari pada umumnya

hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan mulai dari diberlakukannya program ini,

setelah itu program ini tidak berjalan lagi meskipun upaya pembinaan, penyuluhan dan

penegakkan hukum dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas Polres Tulungagung.

Adanya kondisi seperti ini menandakan banyaknya kendala dalam partisipasi

masyarakat terhadap pelaksanaan program menyalakan lampu utama pada siang hari

ini, kendala dalam partisipasi masyarakat yaitu masyarakat tidak begitu paham tentang

kegiatan/program yang dilakukan, perbedaan persepsi tentang kegiatan/program yang

dilakukan, enggan berpartisipasi karena terlanjur kecewa dan kondisi yang begitu

birokratis sukar bagi pihak luar untuk ikut berpartisipasi ke dalamnya

Alasan masyarakat pengguna jalan atau pengemudi kendaraan bermotor tidak

melaksanakan program menyalakan lampu utama pada  siang hari (Daytime Running

Lights) pada saat mengemudikan kendaraan beromotornya disebabkan oleh beberapa

hal, yaitu :

• Adanya penilian masyarakat bahwa dengan menghidupkan lampu utama kendaraan

bermotor pada siang hari maka akan menyebabkan baterai accu dari kendaraan

bermotor menjadi rusak (soak). Dengan dihidupkannya lampu utama kendaraan

bermotor siang dan malam hari atau sepanjang hari, maka hal ini menimbulkan

dampak buruk terhadap accu motor, yaitu kendaraan bermotor menjadi mogok, dan

bahkan sampai dilakukan penggantian baru terhadap accu motor tersebut.

• Adanya informasi yang diketahui oleh masyarakat berdasarkan adanya kesimpulan

dari data statistik yang tidak signifikan, yang berarti bahwa program menyalakan

lampu utama pada siang hari tidak mencegah crash atau mencegah terjadinya

kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tulungagung

Adapun data statistik yang tidak signifikan tersebut diperoleh dari data

kecelakaan lalu lintas yang ada pada satuan lalu lintas Polres Tulungagung. Bahkan

berdasarkan data tersebut ditemukan perbandingan data kecelakaan antara tahun

2008 dan tahun 2009 memiliki selisih yang cukup besar yaitu jumlah kecelakaan

lalu lintas yang terjadi pada tahun 2009 lebih besar dibandingkan jumlah

kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2010

jumlah kecelakaan mengalami penurunan sebesar 257 kecelakaan. Namun pada



tahun 2011 kecelakaan naik menjadi 484 kejadian dan tahun 2012 sebesar 829

kecelakaan. Sebenarnya program menyalakan lampu utama kendaraan bermotor

pada siang hari sudah diwajibkan pada awal tahun 2010, akan tetapi tahun 2010

sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan kecelakaan (data dalam lampiran)

• Adanya keluhan dari masyarakat pengguna jalan yaitu dengan adanya penyalaan

lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari menyebabkan gangguan pada

mata pengemudi atau mengalami silau karena ada cahaya lampu utama sepeda

motor yang menyala dari arah depan pengemudi tersebut disaat mengenderai

kendaraannya. Kondisi seperti ini menimbulkan pengemudi tidak merasa nyaman

dalam mengemudikan kendaraannya di jalan.

• Adanya upaya penegakkan hukum yang belum maksimal yang dilakukan oleh

anggota satuan lalu lintas Polres Tulungagung terhadap masyarakat pengguna jalan

atau pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama

kendaraan bermotornya pada saat berjalan.

Pada dasarnya upaya penegakkan hukum terkait penyelenggaraan program

Menyalakan lampu utama pada siang hari ini bisa saja dilakukan secara maksimal

oleh anggota satuan lalu lintas Polres Tulungagung, namun karena program ini

masih ‘asing’ diterapkan di masyarakat dan adanya pengaruh dari daerah-daerah

lain yang belum juga mengimplementasikan program ini dengan baik, misalnya

satuan lalu lintas Polresta Tulungagung yang masih belum mampu menerapakan

program menyalakan lampu utama pada siang hari dengan baik di masyarakat kota

Tulungagung, dan juga berbagai daerah lainnya. Sehingga dengan adanya kondisi

ini menimbulkan pengaruh terhadap satuan lalu lintas Polres Tulungagung, yang

pada akhirnya menimbulkan dampak tidak berjalannya program menyalakan lampu

utama pada siang hari dengan baik di masyarakat Kabupaten Tulungagung. Polisi

lalu lintas Polres Tulungagung dalam pelaksanaannya terkait program ini masih

mengedepakan pupaya pembinaan, penyuluhan, dan peneguran terhadap

masyarakat pengguna jalan atau pengemudi kendaraan bermotor.

Dengan adanya beberapa alasan seperti yang dijelaskan diatas, maka hal

inilah yang menyebabkan gagalnya program menyalakan lampu utama pada siang

hari diterapkan di masyarakat Kabupaten Tulungagung.

• Data Jumlah Kecelakan Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung



Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, jumlah kecelakaan pada tahun 2007

sebanyak 200 kecelakaan, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 360 kecelakaan. Hal

ini disebabkan karena tingkat ekonomi masyarakat khususnya masyarakat

Tulungagung meningkat sehingga kemampuan daya beli terhadap kendaraan roda dua

maupun roda empat juga ikut meningkat.

Pada tahun 2009 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 738 kecelakaan dan

pada tahun 2010 sebanyak 293. Pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 445

kejadian. Hal ini disebabkan karena program menyalakan lampu utama pada siang hari

sudah diterapkan. Namun pada tahun 2011 kecelakaan meningkat menjadi 484

kecelakaan, bahkan pada tahun 2012 naik drastis sebanyak 829 kecelakaan.

Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa penerapan program menyalakan

lampu utama pada siang hari belum mampu mendapatkan hasil yang maksimal dalam

menekan dan mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di kabupaten Tulungagung.

E.   Hasil Penelitian

Banyak hal yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data baik melalui

literature-literatur maupun wawancara yang berkaitan dengan kelalu lintasan di Bagian

Lantas Polres Tulungagung. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Wakalantas IPTU

SUMADJI, SH. dapat disimpulkan sebagai berikut:15

• Program menyalakan lampu utama pada siang hari berjalan dengan efektif

• Program menyalakan lampu utama pada siang hari belum mampu menekan tingkat

kecelakaan yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Tulungagung.

• Meningkatnya jumlah kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh

berbagai hal, antara lain;

• Infrastruktur yang kurang memadai

• Kesadaran pengguna jalan yang masih kurang

• Tingkat disiplin yang masih rendah

• Sosialisasi yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat

• Semakin banyaknya kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dibeli

masyarakat dari tahun ke tahun

• Banyak yang beranggapan menyalakan lampu terus menerus akan menyebabkan

strum accu habis dan accu cepat rusak, dan masih banyak lagi penyebab lainnya.

15 Ibid hal 29



M. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dari manfaat dan kerugian yang dipaparkan di atas, pemerintah harus

cepat mampu mengolah untuk menambah manfaatnya dan mengolah untuk

mengurangi kerugiannya. Agar kontroversi dalam kebijakan ini dapat

terselesaikan dengan cepat pula.

2. Bahwa tidak semua orang yang menetapakan keputusan memiliki

pengetahuan yang mendalam tentang permasalahan yang akan dihadapi oleh

objek kebijakan yang dibuat.

3. Kontroversi yang terjadi terhadap kebijakan kewajiban menyalakan lampu

utama sepeda motor disiang hari merupakan kelemahan pemerintah terhadap

memikirkan runtutan akibat-akibat negatif dari kebijakan yang diterapkan.

Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan pemerintah harus memikirkan

dampak apa yang muncul kalau kebijakan ini diterapkan. Sehingga nantinya

keputusan terhadap kebijakan itu bisa di terapkan satu paket dengan

solusi-solusi penutup kelemahan kebijakan itu tersebut

4. Baiknya pemerintah mengeluarkan solusi untuk menanggulangi dampak

negatif dari kebijakan tersebut untuk mempersempit kerugian yang ditimbulkan

kebijakan itu.

5. Dan seharusnya masyarakat juga dapat membantu memberikan inspirasi

kepada pembuat keputusan agar apa yang dijadikan kebijakan dapat

memberikan manfaat yang yang baik untuk bersama, jangan hanya mengeluh

akan apa yang pemerintah lalukan, namun sebaliknya juga pemerintah harus

merespon inspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk dipertimbangkan

baik buruknya.

N. Saran-Saran

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan

kepada pembaca sehingga akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

• Kesadaran untuk menyalakan lampu utama pada siang hari

• Meningkatnya tingkat kedisiplinan



• Semakin patuhnya pengemudi motor terhadap rambu-rambu lalu lintas
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Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Dokter

Pada Kasus Malpraktek

Oleh :

M.Sri astuti Agustina

Abstraksi :

Kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka dalam bentuk apapun yang
dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan kewajiban profesinya dapat
didefinisikan sebagai Malpraktek dan harus dipertanggung jawabkan secara Pidana
dihadapan Hukum. Sesuai dengan pasal pasal yang relevan dengan ruang lingkup
malpraktek tersebut  dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Undang Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek  kedokteran pasca Uji
materi Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 19 tahun 2009 tentang
kesehatan.. Namun dalam kenyataannya sulit bagi profesi dokter yang melakukan
malpraktek tersebut untuk dibawa ke Pengadilan dan diproses secara pidana, yang
selama ini terjadi berdasarkan data yang ada malpraktek oleh dokter hanya bisa
diberikan sanksi denda, hal ini disebabkan karena belum ada parameter yang tegas
tentang pelanggaran yang dilakukan dokter, juga adanya kerancuan pemahaman
atas masalah malpraktek medis yang masih sering dianggap  pelanggaran kode etik
dokter saja sehingga tidak perlu diberikan sanksi Pidana.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Dokter dan Malpraktek.

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang.

Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang

tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-kadang akan

berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana di bidang medis yang banyak terjadi dan

diekspos di berbagai media hanya merupakan beberapa kasus yang menguap, sehingga



dapat dikatakan seperti gunung es (iceberg). Menguapnya kasus-kasus tindak pidana

tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, atas kesadarannya

akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medis,

Dokter sebagai profesi yang luhur dituntut untuk memiliki etika, moral, dan keahlian

Dalam melaksanakan praktek kedokteran yang merupakan rangkaian kegiatan dokter dan

dokter gigi terhadap pasiennya dalam melaksanakan upaya kesehatan bentuk konkret dari

tuntutan tersebut dimuat dalam pasal 51 Undang Undang nomor 29 tahun 2004 tentang

praktek kedokteran yang berisi tentang kewajiban dokter dan dokter gigi sesuai dengan

profesinya.

Cara bekerja dokter dalam menangani pasien adalah antara kemungkinan dan ketidak

pastian  karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak difahami sepenuhnya, itulah

sebabnya dokter yang kurang berhati hati dan tidak kompeten di bidangnya bisa menjadi

berbahaya bagi pasien.

Hukum Kedokteran di Indonesia belum bisa dirumuskan secara mandiri sehingga

batasan batasan mengenai malpraktek belum dapat dirumuskan secara tegas, pada

kenyataannya Undang Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran tidak

memuat ketentuan tentang malpraktek kedokteran. Hal ini berbanding terbalik dengan

banyaknya sorotan masyarakat terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter dan

Rumah Sakit, kondisi ini dipicu oleh pemberitaan malpraktek yang menimpa pasien

semakin marak , sehingga semakin memperjelas dugaan adanya peningkatan jumlah kasus

malpraktek medis.

Titik Tolak kasus malpraktek yang menjadi isu nasional ialah kasus yang penulis

pelajari  dari  pemberiataan di media tentang kasus di Wedariyaksa Pati, jawa Tengah pada

tahun 1981, seorang wanita yang   bernama Rukmini kartono meninggal setelah ditangani

dokter Setaningrum, seorang dokter Puskesmas, Pengadilan Negeri divonis melanggar

pasal 360 KUHP dengan hukuman 3 bulan penjara, diperkuat oleh Putusan Pengadilan

Tinggi, namun ia

Bebas dari sanksi pidana setelah  Putusan Pengadilan Negeri Pati ini di kasasi oleh

Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juni 1984.

Contoh terbaru dari kasus yang dibawa ke pengadilan negeri tetapi tidak dikenai

sanksi pidana di RSUP Kandou, pada kasus ini ; dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr Hendry

Simanjutak dan dr Hendy Siagian tidak terbukti secara sah melakukan malpraktek dalam



melaksanakan operasi terhadap korban almarhum Siska Makatey dan Maryanti Lesar di

Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 23 September 2011. Sehingga dipandang perlu

adanya Tinjauan tentang Hukum Kesehatan terutama yang menyangkut masalah

pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya terhadap perbuatan malpraktek

kedokteran.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana dokter pada kasus malpraktek dalam KUHP

dan Undang Undang nomor 19 tahun 2009, mengapa pelaku malpraktek sulit untuk

dituntut secara Hukum Pidana ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum kesehatan dan hukum malpraktek

pada khususnya.

2. Mengetahui Pertanggung jawaban  Pidana Dokter pada kasus malpraktek sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan

ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya

pemahaman teoritis tentang tindak pidana medis, dan pengkajian terhadap beberapa



peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan Pertanggungjawaban

Pidana dokter  pada kasus malpraktek.

E. Metode Penelitian

Penelitian tentang  Pertanggungjawaban Pidana dokter pada kasus malpraktek ini

menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan

mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat

peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan.

Peraturan perundng Undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Undang Undang

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian

terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5)

Mengkaji data data tentang fakta fakta kasus yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data

sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, bersumber

dari data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan

perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana di bidang medis

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti Undang-undang .

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk tentang Kesehatan,

Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Konsep KUHP Terbaru,

makalah-makalah dan hukum kesehatan, dan lain-lain

3. Metode Pengumpulan Data



Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya

tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari

studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penggunaan daftar

pertanyaan (kuisioner)9 Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam

penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan,

termasuk dokumenter.

4. Metode Analisa Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan

mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai

norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada

usaha penemuan

F.Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam KUHP

Pasal – pasal dalam KUHP yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana

terkait malpraktek medis adalah Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.

1. Kelalaian yang Menyebabkan Kematian, Cacat, atau Luka

Kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP yang

berbunyi :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan

paling lama satu tahun.

Pasal 359 KUHP dapat menampung semua perbuatan yang dilakukan yang

mengakibatkan kematian, di mana kematian bukanlah yang dituju atau

dikehendaki.1 Dalam hal ini, harus ada tiga unsur lagi yang merupakan rincian

dari kalimat “menyebabkan orang lain mati”, yaitu :

a. Harus ada wujud perbuatan tertentu

b. Adanya akibat berupa kematian

c. Adanya causaal verband antara wujud perbuatan dengan akibat kematian

1 Ibid, hal 62



Tiga unsur tersebut tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan

nyawa dari pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.Bedanya

dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pada Pasal

359 ini adalah kesalahn dalam bentuk kurang hati-hati.2

Kelalaian yang mengakibatkan luka diatur pada Pasal 360 KUHP yang

berbunyi :

a. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

b. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,

diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana

kurungan paling lama enam bulan atau pidana paling tinggi empat ratus

lima ratus rupiah.

Ada dua macam tindak pidana menurut Pasal 360. Dari rumusan ayat (1) dapat

dirinci unsur yang ada yaitu :

a. Adanya kelalaian

b. Adanya wujud perbuatan

c. Adanya akibat luka berat

Adanya hubungan kausalitas antara luka berat dan wujud perbuatan

Rumusan ayat (2) mengandung unsur-unsur :

a. Adanya kelalaian

b. Adanya wujud perbuatan

c. Adanya akibat : luka yang menimbulkan penyakit; dan luka yang

menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencarian

selam waktu tertentu.

d. Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dan akibat

Menurut Pasal 90 KUHP, luka beratberarti :

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan

sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut

2 Adami Chazawi, 2001, op. cit., hal 125.



b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalani tugas jabatan atau pekerjaan

pencaharian

c. Kehilangan salah satu panca indera

d. Menderita sakit lumpuh

e. Terganggu daya pikirnya selama empat minggu lebih

f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Sebagai alternative, luka yang mendatangkan penyakit adalah luka yang

menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Ukuran jenis luka ini bukan pada penyakit, tetapi pada halangan

menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian. Ukurannya lebih mudah, yakni

terganggunya pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter bahwa

orang itu perlu istirahat karena adanya gangguan pada fungsi organ tubuhnya

karena luka yang dideritanya. Diperlukan istirahat oleh karena luka-luka

tersebut.3

Dokter meskipun sengaja menyebabkan luka sebagaimana diatur dalam

Pasal 351 KUHP pun (misalnya mencabut gigi dan memberikan suntikan), tidak

dapat dipidana karena adanya dasar pemaaf beroepsrecht yaitu hak yang timbul

dari pekerjaan. Dasar pemaaf ini tidak hanya berlaku bagi dokter saja akan tetapi

juga bagi apoteker dan bidan.

2. Pemberatan Pidana dan Pidana Tambahan

Pasal 361 KUHP menyatakan :

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam

menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah

sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang

dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan

pengumuman putusannya.

Pasal 361 KUHP ini merupakan pasal pemberatan pidana bagi p elaku

dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian yang melakukan tindak pidana

yang disebut dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.Pihak yang dapat dikenakan

3Ari Yunanto dan Helmi, op. cit., hal 65.



pasal ini misalnya dokter, bidan, dan ahli obat yang masing-masing dianggap harus

lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaannya.4

Berdasarkan pasal tersebut, dokter yang telah menimbulkan cacat atau

kematian yang berkaitan dengan tugas atau jabatan atau pekerjaannya, maka Pasal

361 KUHP memberikan ancaman pidana seperti lebih berat.Di samping itu hakim

dapat menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak melakukan pekerjaan yagn

dipergunakan untuk menjalankan kejahatan serta memerintahkan pengumuman

keputusannya itu.5

G. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Tentang Uji Materiil Undang-Undang Praktek Kedokteran

Pada dasarnya norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran merupakan norma hukum administrasi. Namun

dalam undang-undang ini juga tercantum ketentuan pidana di dalam Pasal 75 sampai

dengan 80.Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang ini tidak lepas dari fungsi

hukum pidana secara umum yaitu ultimum remedium. Makna yang terkandung dalam

ultimum remedium adalah bhawa sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang

diancamkan kepada pelanggaran suatu norma hukum, manakala sanksi hukum lainnya

sudah dianggap tidak signifikan dengan bobot norma hukum yang dilanggar. Dalam

konteks Undang-Undang Praktek Kedokteran, dengan dicantumkannya sanksi pidana pada

pelanggaran norma hukum administarsi tertentu berarti pembuat undang-undang menilai

sanksi administrasi saja tidak cukup signifikan sehingga diperlukan sanksi pidana.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004

Tentang Praktek Kedokteran diberlakukan, ternyata ada beberapa pasal yang perlu

dianalisa dan dikaji kembali karena dirasa tidak sesuai dengan semangat praktek

kedokteran yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran,

pengaturan praktek kedokteran bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien

4 R. Soesilo, op. cit., hal 249.
5Ari Yunanto dan Helmi, loc. Cit.



2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh

dokter dan dokter gigi

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat penerima jasa pelayanan

kesehatan (pasien)

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran yang dirasa tidak sesuai dengan semangat praktek kedokteran diubah dengan

putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007 terhadap uji materiil Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Menyatakan permohonan para

pemohon dikabulkan untuk sebagian; menyatakan Pas75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang

mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang

mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau “serta Pasal 79 huruf c

sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara

paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau

huruf e” Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4431) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU/V/2007 terhadap uji

materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut,

pertanggungjawaban pidana dokter yang terdapat dalam Undang-Undang Praktek

Kedokteran menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 75

Pasal 75 berbunyi :

a. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik

kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).



b. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja

melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah).

c. Setiap dokter atau dokter gigi warga Negara asing yang dengan sengaja

melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000

(seratus juga rupiah).

2. Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik

kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat

tanda registrasi dokter gigi.

3. Pasal 31 ayat (1) berbunyi : Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada

dokter dan dokter gigi warga Negara asing yang melakukan kegiatan dalam

rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan dibidang

kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

4. Pasal 32 ayat (1) berbunyi : Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada

peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga

Negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Surat tanda registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

(Pasal 29 ayat 1) baik sementara maupun yang bersyarat memberikan hak dan kewenangan

bagi dokter WNI dan dokter warga Negara asing untuk melakukan praktek kedokteran di

Indonesia. Pembuat undang-undang menjadikan hal ini sebagai tindak pidana karena

apabila praktek kedokteran tersebut membawa akibat penderitaan kepada pasien berupa

luka-luka, rasa sakit, maupun kematian maka menurut Ari Yunanto dan Helmi telah terjadi

malpraktek medis meskipun telah mendapat informed consent. Dari pelanggaran hukum

administrasi menjadi tindak pidana dapat dilihat maksud pembentuk undang-undang ini,

yakni sebagai upaya preventif untuk menghindarkan dokter atau dokter gigi dari

malpraktek kedokteran dan sekaligus sebagai upaya preventif agar terhindar dari

munculnya korban akibat malpraktek kedokteran.6

6 Ari Yunanto dan Helmi, op.cit., hal 78



Sebelum Undang-Undang Praktek Kedokteran dilakukan uji materiil oleh

Mahkamah Konstitusi, terdapat rumusan yang mengkriminalisasikan dokter yang

berpraktek tanpa memiliki STR dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga

tahun.Ketentuan tersebut berlaku baik bagi dokter warga Negara Indonesia maupun dokter

warga Negara asing.Jika dilihat dari sanksi pidananay, ayat (1) sampai ayat (3) sama-sama

mencantumkan pidana penjara paling lama tiga tahun.Menurut pendapat pribadi penulis,

seharusnya ancaman pidana yang ditetapkan bagi dokter WNI dan WNA ini seharusnya

dibedakan dalam bentuk penambahan ancaman pidana bagi dokter WNA.

Ancaman pidana yang cukup berat ini menimbulkan rasa takut bagi dokter di dalam

melakukan pengobatan terhadap pasien, sehingga dokter tidak tenang didalam

melaksanakan tugasnya untuk menolong pasien atau korban tersebut.Setelah putusan

mahkamah konstitusi diharapkan dokter dapat lebih tenang sehingga dapat bekerja dengan

baik untuk menyelamatkan pasien.Hal inilah yang mendasari Anny Isfandyarie dan dokter-

dokter lainnya untuk mengajukan uji materiil Undang-Undang Praktek Kedokteran ke

Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 76

Pasal 76 berbunyi : Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan

praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktik kedokteran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau

denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Pasal 36

Pasal 36 berbunyi : Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik

kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Pasal 36 mengharuskan baik dokter maupun dokter gigi untuk terlebih

dahulu memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sebelum melakukan praktek kedokteran

di Indonesia. Ketentuan mengenai Surat Izin Praktek (SIP) ini terdapat di dalam

Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Praktek Kedokteran yaitu sebagai berikut :

a. SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota

tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi akan dilaksanakan (Pasal 37

ayat 1).

b. SIP diberikan paling banyak untuk tiga tempat (Pasal 37 ayat 1).

c. Satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik (Pasal 37 ayat 3).



d. Untuk memiliki SIP harus memenuhi tiga syarat yakni memiliki Surat Tanda

Registrasi (STR) yang masih berlaku, memiliki tempat praktik, dan memiliki

rekomendasi dari organisasi profesi (Pasal 38 ayat 1).

e. SIP tetap berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih

sesuai dengan yang tercantum dalam SIP (Pasal 38 ayat 2).

Jika dilihat dari ancaman pidana sebelum uji materiil Mahkamah Konstitusi

terhadap Undang-Undang Praktek Kedokteran, ancaman pidana yang digunakan

dalam Pasal 76 mengenai dokter tanpa SIP ini sama dengan ancaman pidana yang

digunakan pada dokter tanpa STR dalam Pasal 75 Undang-Undang Praktek

Kedoketran pra-uji materiil. Penulis setuju dengan keputusan uji materiil

Mahkamah Konsitusi untuk menghilangkan sanksi pidana dalam Pasal 75 dan 77

Undang-Undang Praktek Kedokteran karena penulis beranggapan bahwa tindakan

yang disebutkan dalam dua pasal tersebut seharusnya cukup dikenakan sanksi

administrasi saja.

3. Pasal 77

Pasal 77 berbunyi : Setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa

gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang

bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda

registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus

lima puluh juta rupiah).

Pasal 73 ayat (1) berbunyi : Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa

gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang

bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda

registrasi dan/atau surat izin praktik.

Pasal 77 ini secara garis besar menyatakan apabila terdapat seseorang yang

menjalankan praktik dokter atau dokter gigi yang seolah-olah telah mempunyai

Surat Tanda Registrasi atau registrasi bersyarat (STR) dan atau Surat Ijin Praktik

(SIP).Subjek hukum dalam pasal 77 ini bisa siapa saja, karena adanya kata

“seseorang”.Pasal 77 ini juga dapat dibandingkan dengan tindak pidana penipuan

dalam Pasal 378 KUHP. Penulis setuju dengan adanya ancaman pidana lima



tahun dalam pasal ini (lebih berat satu tahun dibandingkan tindak pidana

penipuanKUHP) karena profesi dokter menyangkut kesehatan orang banyak dan

oleh karena itu ancaman pidana bagi orang yang berpura-pura menjadi dokter

seharusnya lebih berat dibandingkan kasus penipuan lainnya.

Pasal 77 ini selain berlaku pada orang yang bukan dokter, juga berlaku pada

dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai STR dan/atau SIP yang dengan

sengaja melakukan dengan sengaja praktek kedokteran.Hal ini dikarenakan dokter

atau dokter gigi yang telah memiliki STR dan/atau SIP merupakan satu kalimat

yang artinya tidak dapat dipisahkan.7

Dibentuknya sanksi pidana dalam Pasal 77 ini dimaksudkan untuk tiga tujuan

yaitu sebagai berikut :8

a. Sebagai upaya preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan cara-cara praktek

kedokteran oleh orang-orang yang bukan ahli kedokteran.

b. Melindungi kepentingan hukum masyarakat umum agar tidak menjadi korban

orang-orang yang tidak berwenang.

c. Melindungi martabat dan kehormatan profesi kedokteran oleh orang-orang

yang tidak berwenang.

4. Pasal 78

Pasal 78 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode

atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi

yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda  registrasi dokter

atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana perjanjian paling lama

5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta

rupiah).

Pasal 73 ayat (2) berbunyi : Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau

cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan

kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah

memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

7 Anny Isfandyari, op. cit., hal 161.
8Ari Yunanto dan Helmi, op. cit., hal 80.



Dalam Pasal 78 ini dikatakan terjadi tindak pidana apabila terdapat seseorang

yang menjalankan praktik dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai kualitas,

kemampuan atau kecakapan di dalammempergunakan alat, metode, atau cara lain

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dalam melakukan praktik

kedokteran. Sebagaimana Pasal 77, selain pada orang yang bukan dokter, pasal ini

dapat diartikan berlaku juga bagi dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki STR

dan/atau SIP.

5. Pasal 79

Pasal 79 berbunyi : Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter

atau dokter gigi yang:

a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (1).

b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1).

c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 Huruf a, huruf b, huruf c, d, atau huruf e.

Pasal 41 ayat (1) berbunyi : Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat

izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.

Pasal 46 ayat (1) berbunyi : Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan

praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

Pasal 51 berbunyi : Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik

kedokteran mempunyai kewajiban

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu

pemeriksaan atau pengobatan.

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga

setelah pasien itu meninggal dunia.



d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan, ilmu

kedokteran, atau kedokteran gigi.

Sebelum uji materiil Mahkmah Konstitusi, tindak-tindak pidana yang terdapat

dalam Pasal 79 bersumber pada kewajiban hukum administrasi yang apabila

dilanggar berubah menjadi tindak pidana. Penulis setuju dengan uji materiil

Mahmakah Konstitusi yang menghilangkan pidana kurungan bagi dokter yang

melanggar ketentuan pemasangan papan nama dan lalai akan kewajibannya untuk

menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Hal

ini disebabkan karena tindakan-tindakan tersebut lebih tepat jika dikenakan

hukum administrasi saja. Selain itu, tidak memasang papan nama tidak

melanggar hak dari pasien dan hanya berkaitan dengan pengaturan administratif

belaka.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut :

1. Pengertian malpraktek tidak terdapat dalam Undang-Undang manapun, akan tetapi

setelah melihat berbagai definisi malpraktek dari berbagai sumber maka dapat

disimpulkan bahwa malpraktek medis adalah kelalaian atau ketidakhati-hatian

seorang dokter dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya. Ruang lingkup

malpraktek adalah kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka dalam bentuk

apapun, misalnya tidak sengaja memotong salah satu urat nadi saat melakukan

operasi kemudian lupa menjahitnya kembali.

2. Dokter akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan hal-hal

dalam ruang lingkup malpraktek, dimana pasal-pasal yang relevan dengan ruang

lingkup malpraktek tersebut terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pascauji materi

Mahkamah Konstitusi. Pengaturan dalam KUHP yang berkaitan dengan malpraktek

medis yang masih berlaku hingga saat ini adalah kelalaian yang menyebabkan

kematian dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara atau satu tahun



kurungan dan kelalaian yang menyebabkan luka dengan ancaman pidana maksimal

Sembilan bulan penjara atau enam bulan kurungan atau denda Rp. 4.500.000,00.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran Paska Uji Materi Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan

malpraktek medis yang masih berlaku hingga saat ini adalah melakukan praktek

tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dengan ancaman pidana maksimal

denda Rp. 100.000.000,00, melakukan praktek tanpa memiliki Surat Izin Praktek

(SIP) dengan ancaman pidana maksimal denda Rp. 100.000.000,00, dan

memebrikan pelayanan yang menimbulkan kesan dokter yang bersangkutan

memiliki STR/SIP dengan ancaman pidana maksimal penjara lima tahun atau

denda Rp. 150.00.000,00. Paska uji materi Mahkamah Konstitusi ke 2 dinyatakan

bahwa STR dan SIP dinyatakan sebagai syarat administrasi sehingga hanya bisa

dikenai sanksi administrasi dan tidak dapat dikenai sanksi pidana.

3. Pada kenyataannya sulit bagi dokter untuk dibawa ke pengadilan pidana. Sekalipun

dibawa ke pengailan pidana, belum tentu dokter tersebut terbukti  bersalah.

Selanjutnya sekalipun dokter tersebut terbukti bersalah, belum tentu ia dijatuhi

pidana badan berupa pidana penjara. Hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang telah

dibahas dalam Bab IV, ternyata tidak ada dokter yang mendapatkan pidana badan

berupa pidana penjara. Pidana yang dijatuhkannya hanya berupa pidana denda.

I. Saran-Saran

1. Perlunya perlindungan hukum terhadap profesi dokter yang lebih jelas.

2. Mal Praktek memang terdapat di tengah-tengah masyarakat akan tetapi untuk

melindungi provesi dokter, maka apabila terdapat kejadihan perlu di selidiki lebih

seksama, sehingga jelas permasalahannya apakah disengaja atau tidak.
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Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing

(Study Di Kabupaten Tulungagung).

Oleh :

Surjanti

Abstraksi :

Praktik outsourcing dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan di Kabupaten
Tulungagung secara umum tidak mengimplementasikan ketentuan dan syarat-
syarat outsourcing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena: pelaksanaan perlindungan kerja dan
syarat-syarat kerja seperti persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan,
persyaratan waktu kerja waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan
jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan
kesehatan bagi pekerja /buruh outsourcing di Kabupaten Tulungagung tidak
diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga



pekerja/buruh merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan
tidak adil serta tidak manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap pekerja/buruh outsourcing kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena
ada kepincangan dalam komponen substansi, struktur dan kultural hukum
ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh dan Outsourcing.

A. Latar Belakang Masalah.

Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi

jelas bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu

dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dan selalu

muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Kesenjangan antara das

sollen dengan das sain ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara

kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja/buruh) dan kepentingan ekonomi

(keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak

pekerja/buruh secara maksimal, bagi perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu

rintangan karena akan mengurangi laba atau keuntungan.

Kehadiran Negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan

perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran

Negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh.

Sementara peran Negara dalam hubungan industrial terkesan fasilitatif dan akomodatif

terhadap kepentingan pemodal.

Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dapat terlihat dari

problematika outsourcing (Alih Daya) yang akhir-akhir ini menjadi isu nasional yang

aktual. Problematika outsourcing (Alih Daya) memang cukup bervariasi seiring akselerasi

penggunaannya yang semakin marak dalam dunia usaha, sementara regulasi yang ada

belum terlalu memadai untuk mengatur outsourcing yang telah berjalan ditengah

kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme financial yang beroperasi melalui “dis-

solution subject”, yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang

patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi.



Problema outsourcing di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik

outsourcing dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang banyak

menuai kontroversi itu. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali bahaya

kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik outsourcing yang secara ekonomi dan

moral merugikan pekerja/buruh.

Kontroversi itu berdasarkan kepentingan yang melatarbelakangi konsep pemikiran

dari masing-masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa outsourcing bermanfaat

dalam pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru (kontraktor)

yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, dan

bahkan di berbagai negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak,

pertumbuhan dunia usaha, pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan

daya beli masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan

bisnis tetap berorientasi pada keuntungan.

Aksi menolak legalisasi system outsourcing dilatar belakangi pemikiran bahwa

system ini merupakan corak kapitalisme modern yang akan membawa kesengsaraan bagi

pekerja/buruh, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengusaha. Menurut

Rachmad Syafa’at bahwa : “Dalam konteks yang sangat paradok inilah perlu dilakukan

kajian mendasar dalam tataran implementasi hak-hak dasar buruh kemudian dikritisi

bahkan dicarikan solusinya. Bukankah kapitalisme financial, neo-leberalisasi, globalisasi

ekonomi dan pasar bebas di satu sisi akan berhadap-hadapan secara diametral dengan

prinsip-prinsip hak asasi manusia di sisi lain”1.

Legalisasi outsourcing memang bermasalah jika ditinjau dari hal berlakunya

hukum secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum, dimana berlakunya

hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa hukum tadi

tertuju. Nyatanya legalisasi system outsourcing ditolak oleh sebagian besar masyarakat,

karena bertentangan dengan progesivitas gerakan pekerja/buruh dan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang selama ini menghendaki perbaikan kualitas secara

signifikan terhadap pemenuhan standar hak-hak dasar mereka.

Tuntutan penghapusan system outsourcing bukan saja datang dari kaum

pekerja/buruh, para pemerhati masalah ketenagakerjaan agar sistem outsourcing itu

1 Rachmad Syafa’at, Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh Dalam
Melakukan Advokasi, Penerbit In Trans Publising, Malang, Tahun 2008, Hal 3



dihapuskan saja, karena “sistem outsourcing kurang manusiawi karena mengeksploitasi

buruh”. Bahkan dalam kesempatan lain, Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dan Front

Perjuangan Rakyat (FPR) pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia (May day) Tahun 2008

di Bundaran Hotel Indonesia, telah melontarkan isu “Hapuskan Sistem Kontrak dan

Outsourcing”. ABM memandang sistem buruh kontrak dan alih daya (outsourcing)

menyengsarakan kaum pekerja/buruh, system mana telah membuat status para buruh

makin tak jelas sehingga bisa terputus hubungan kerjanya kapan saja pengusaha mau.

“Oleh karena itu, kita harus menolak sistem buruh kontrak,” teriak Ketua Umum ABM..

Signifikansi dari peristiwa-peristiwa seperti di atas memperlihatkan adanya

peningkatan resistensi dan militansi pekerja/buruh yang selama ini selalu termarjinalkan

dan mengalami berbagai ketertindasan baik secara ekonomi maupun sosial dari pengusaha

sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.

Pasca dilegalkannya system outsourcing yang banyak menuai kontroversi,

pemerintah justru mereduksi tanggungjawabnya dalam memberikan perlindungan hukum

bagi pekerja/buruh. Kebijakan dibidang ketenagakerjaan (employment policy) baik pada

tingkat lokal maupun nasional dirasakan kurang mengarah pada upayaupaya proteksi

(social protection). Employment policy justru mengarah pada upaya menjadikan

pekerja/buruh sebagai bagian dari mekanisme pasar dan komponen produksi yang

memiliki nilai jual (terkait upah murah) untuk para investor. Era reformasi yang semula

diharapkan mampu membangun sebuah kondisi hukum, sosial, politik, ekonomi dan

budaya yang lebih transparan dan demokratis ternyata sampai saat ini manfaatnya belum

dirasakan oleh kalangan pekerja/buruh.

Penghalang dari semua harapan itu tentu saja berawal dari adanya kepincangan

dalam system hukum ketenagakerjaan, yaitu adanya hambatan yang bersifat struktural,

kultural, substansi perundang-undangan atau kebijakan, maupun hambatan financial yang

berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dari pemerintah dan

minimnya perlindungan kerja maupun syarat-syarat kerja dari pengusaha terhadap

pekerja/buruh secara keseluruhan.

“Sikap, tindakan dan kebijakan pengusaha dan pemerintah seperti ini
mencerminkan adanya kesalahan paradigmatig dalam menempatkan posisi buruh.
Tekanan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat pemerintah Indonesia
lebih mengutamakan pengusaha ketimbang buruh. Dalam system perekonomian
Indonesia yang kapitalistik, pengusaha lebih diposisikan sebagai pemacu



pertumbuhan ekonomi, karena itu pemerintah lebih banyak memfasilitasi
kelompok pengusaha ketimbang kelompok buruh. Akibatnya buruh dibayar sangat
murah, bahkan termurah di antara Negara-negara di Asia.”2

Indikasi lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, utamanya pekerja

kontrak yang bekerja pada perusahaan outsourcing ini dapat dilihat dari banyaknya

penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap norma kerja dan norma Keselamtan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis

outsourcing. Penyimpangan dan/atau pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai

berikut:

1. perusahaan tidak melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama (core business) dan

pekerjaan penunjang perusahaan (non core bussiness) yang merupakan dasar dari

pelaksanaan outsourcing (Alih Daya), sehingga dalam praktiknya yang di-outsource

adalah sifat dan jenis pekerjaan utama perusahaan. Tidak adanya klasifikasi terhadap

sifat dan jenis pekerjaan yang dioutsource mengakibatkan pekerja/buruh dipekerjakan

untuk jenis-jenis pekerjaan pokok atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan

proses produksi, bukan kegiatan penunjang sebagaimana yang dikehendaki oleh

undang-undang;

2. Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan (principal) menyerahkan sebagian pelaksanaan

pekerjaannya kepada perusahaan lain/perusahaan penerima pekerjaan (vendor) yang

tidak berbadan hukum.

3. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing sangat minim

jika dibandingkan dengan pekerja/buruh lainnya yang bekerja langsung pada

perusahaan Principal dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Fakta dan peristiwa yang sering terjadi berupa:

a. hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan vendor tidak dibuat dalam bentuk

Perjanjian Kerja secara tertulis, sehingga status pekerja/buruh menjadi tidak jelas,

apakah berdasarkan PKWT atau PKWTT, karena ketidakjelasan status ini sewaktu-

waktu pekerja/buruh dapat diberhentikan (di-PHK) tanpa uang pesangon. “akan

tetapi dari sisi tenaga kerja, kondisi demikian sering menimbulkan persoalan,

khususnya masalah ketidakpastian hubungan kerja.

2 Rachmad Syafa’at, Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya: Strategi Buruh Dalam
Melakukan A dvokasi, Penerbit: In-Trans Publising, 2008. Hal. 93.



Perusahaan outsourcing biasanya membuat perjanjian kontrak dengan pekerja
apabila ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kontrak tersebut biasanya
hanya berlaku selama pekerjaan masih tersedia, dan apabila kontrak atas pekerjaan
tersebut telah berakhir, maka hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan
outsourcing juga berakhir. Dalam kondisi demikian biasanya perusahaan outsourcing
memberlakukan prinsip no work no pay, yaitu pekerja tidak akan digaji selama tidak
bekerja, sekalipun hubungan kerja di antara mereka telah berlangsung bertahun-
tahun”.3

b. vendor membayar upah murah yang tidak sesuai dengan standar upah minimum dan

kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh;

c. tidak diterapkannya waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/buruh, serta

perhitungan upah kerja lembur yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

d. pekerja/buruh outsourcing tidak diikutsertakan dalam program jamsostek yang

meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari

Tua (JHT) maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Pengusaha juga tidak memberikan pelayanan peningkatan kesehatan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya;

e. secara umum vendor tidak menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

bagi pekerja/buruhnya.

f. sebagai pekerja kontrak, maka Pekerja/buruh outsourcing tidak ada job security dan

jaminan pengembangan karier, tidak ada jaminan kelangsungan kerja, tidak

memperoleh THR dan tidak diberikan pesangon setelah di PHK, serta tidak

terpenuhi hak-hak dasar lainnya sebelum, selama dan setelah pekerja/buruh bekerja.

Kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dalam praktik

outsourcing ini disamping menimbulkan penderitaan bagi kaum pekerja/buruh juga

berdampak pada kemajuan produktivitas perusahaan, menurut Robert Owen (1771-

1858)7 rangkaian sikap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat berpengaruh

terhadap produktivitas karena terkait dengan motivasi untuk meningkatkan prestasi

kerja. Pekerja/buruh akan bekerja lebih keras apabila mereka percaya bahwa

3 Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. DSS Publishing, 2006,Hal.6



perusahaan memperhatikan kesejahteraan mereka, fenomena inilah yang disebut

sebagai Hawthorne effect.

Stigmatisasi atas praktik outsourcing selain berdampak pada rendahnya komitmen,

motivasi dan loyalitas pekerja/buruh terhadap perusahaan dan penurunan tingkat

produktifitas kerja, juga menimbulkan eskalasi perselisihan hubungan industrial yang

dapat menjurus pada aksi mogok kerja dan demontrasi.

Padahal untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, segala bentuk gejala

yang mengarah pada perselisihan harus dihindari. Tidak dapat dipungkiri bahwa

perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hubungan

industrial, utamanya peranan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia usaha tersebut

(stake holders). Semakin baik hubungan industrial maka semakin baik perkembangan

dunia usaha”. Jadi keharmonisan dalam hubungan industrial tergantung bagaimana para

pihak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain sehingga pihak yang lain itu

mendapatkan hak-haknya.

Dalam konteks ini pemerintah harus segera mencari solusi bagaimana

meminimalisir dampak negative dari praktik outsorcing. Karena dalam waktu yang lama

memang telah terjadi persepsi yang keliru bahwa perusahaan termasuk perusahaan yang

bergerak dibidang outsourcing hanyalah kepentingan pengusaha dan pemilik modal saja.

Kenyataannya, masyarakat mempunyai kepentingan atas kinerja perusahaan dalam hal

menyediakan produk dan jasa, menciptakan kesempatan kerja dan menyerap pencari kerja.

Kompleksitas outsourcing memerlukan perhatian yang seimbang antara kebutuhan

akan investor dan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, karena fungsi intervensi

pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan bukan sebagai instrument nilai yang otomom

dan independen saja, melainkan harus tampil dalam sosoknya sebagai bagian dari upaya

rekayasa sosial.

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh outsourcing di Kabupaten

Tulungagung ini, tidak akan berbeda jauh jika penelitian yang sama dilakukan di daerah-

daerah lain, karena dimanapun praktik outsourcing adalah buah dari fiksi dan spekulasi

yang berfungsi secara mandiri tanpa merujuk pada pekerja/buruh sebagai subyek produksi

yang harus dilindungi, outsourcing tetap merupakan sebuah system yang otonom dengan

logika dan dinamikanya sendiri.



Dari dua jenis kegiatan yang dikenal sebagai outsourcing sebagaimana tertuang

dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penelitian ini hanya

menguak tabir kompleksitas pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada

perusahaan lain (pemborongan pekerjaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Karena

dalam praktik pemborongan pekerjaan ini banyak terjadi penyimpangan atau pelanggaran

ketentuan dan syarat-syarat outsourcing.

Penulis percaya bahwa, hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi pengambil

kebijakan publik untuk meninjau kembali atau bahkan mereformasi system hukum

ketenagakerjaan yang ada, karena kepincangan-kepincangan dalam komponen substansi,

struktur dan kulturalnya menimbulkan dampak yang cukup luas bagi masyarakat

khususnya masyarakat pekerja dan dunia usaha serta upaya penegakan hukum

ketenagakerjaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam,

yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum

Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Study Di Kabupaten Tulungagung).

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi

Pekerja/Buruh outsourcing di Kabupaten Tulungagung?.

2. Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh outsourcing?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah:

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi

pekerja/buruh outsourcing.

2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melindungi

pekerja/buruh outsourcing.

3. Guna melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas

Tulungagung



D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan

rasional dalam meneliti permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap pekerja/buruh outsourcing.

2. Manfaat Secara Praktis.

Memberikan masukan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan

pekerja/buruh serta SP/SB mengenai hal-hal yang harus segera dilaksanakan

untuk meminimalisir perselisihan dalam praktik outsourcing dengan tetap

menjunjung tinggi penegakan hukum ketenagakerjaan.

E. Metode Penelitian.

Penelitian itu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, proses dan metode-metode

tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan Metodologi Penelitian. “Metodologi

Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu

proses penelitian. Atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari,

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”.5

Dengan berpedoman pada pendapat Rianto Adi yang mengatakan bahwa Penelitian

ilmiah bukan hanya meliputi kegiatan mengumpulkan /mencari bukti/informasi/data dan

berpikir saja, tetapi juga kegiatan menulis maka dalam penyelesaian seluruh penelitian ini,

sajian Metode :

1. Metode Pendekatan.

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, Peneliti

mengadakan model pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Penelitian hukum

sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action).

2. Jenis Data.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data

Sekunder. Data primer “ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya,

yang dalam hal ini adalah Pengusaha, pekerja/buruh, Dissosnakertrans

5 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, 2004, Hal. 1.



Kabupaten Tulungagung dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini,

adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari

bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri

dari : Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, dan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, literatur, tulisan-tulisan,

berita-berita koran dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi

penelitian dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa

Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut

secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan 2

(dua) metode pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi guna menghimpun,

mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber data sekunder

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian

ini.

b. Penelitian Lapangan, guna menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai

sumber data primer terkait realitas penerapan dan pelaksanaan sistem

outsourcing. Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap

pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha yang terlibat

dalam praktik outsourcing serta Unit Kerja Pemerintah Kabupaten

Tulungagung yang membidangi masalah Ketenagakerjaan.

4. Metode Analisis Data.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif empiris,

dimana Penulis menganalisis data sekunder dan data primer yang dikumpulkan

dari hasil penelitian lapangan (field research). Metode analisa kualitatif empiris

didasarkan pada kedalaman data yang terhimpun secara menyeluruh, sistematis,

kritis dan konstruktif dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Melalui metode ini



penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang

kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik

outsourcing yang banyak menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak

merugikan pihak pekerja/buruh.

F. Pengertian Pekerja/Buruh.

Pada dasarnya manusia itu produktif; Produktivitas manusia adalah cara yang

sangat alamiah yang digunakan untuk mengekspresikan dorongan kreatif yang

diekspresikan secara bersama-sama dengan manusia lain. Kerja merupakan suatu proses

dimana manusia dan alam sama-sama terlibat, dan dimana manusia dengan persetujuan

dirinya sendiri memulai, mengatur, dan mengontrol reaksi-reaksi material antara dirinya

dan akhir proses kerja, kita memperoleh hasil.

Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh harus dibedakan. Pengertian

tenaga kerja lebih luas dari pekerja/buruh, karena meliputi pegawai negeri, pekerja formal,

pekerja informal dan yang belum bekerja atau pengangguran. Dalam Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah Tenaga kerja

mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk

menunjukan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja tetap dan sebagainya.

Kata pekerja memiliki pengertian yang luas, yakni setiap orang yang melakukan

pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah pekerja biasa juga

diidentikan dengan karyawan, yaitu pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak

kotor. Sedangkan istilah buruh sering diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan

minim dan penghasilan yang rendah. Konsep pekerja/buruh adalah defenisi sebagaimana

tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, yang menyatakan: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari pengertian di atas, konsep pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau setiap

buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi

pekerja/buruh adalah mereka yang telah memiliki status sebagai pekerja, status mana

diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lain.



Hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang

majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua

belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia

bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan

memberi upah. Dari hubungan kerja tersebut bahwa unsur-unsur dari sebuah hubungan

kerja adalah adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah.

a. Pekerjaan. yaitu objek yang diperjanjikan untuk dikerjakan oleh pekerja/buruh

sesuai dengan kesepakatan dengan pengusaha asalkan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Perintah.

Dibawah perintah (gezag ver houding) artinya pekerjaan yang dilakukan oleh

pekerja/buruh atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi.

c. Upah adalah pengertian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 30 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan upah adalah hak

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Perjanjian kerja dapat di bagi dalam empat kelompok, yaitu: berdasarkan bentuk

perjanjian, jangka waktu perjanjian, status perjanjian, dan pelaksanaan pekerjaan.

a. berdasarkan bentuknya, perjanjian kerja terdiri dari perjanjian kerja secara

tertulis dan perjanjian kerja secara lisan. Kekuatan hukum perjanjian kerja baik

yang dibuat secara tertulis maupun lisan adalah sama, yang membedakan

keduanya adalah dalam hal pembuktian dan kepastian hukum mengenai isi

perjanjian. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih memudahkan para

pihak untuk membuktikan isi perjanjian kerja apabila terjadi suatu perselisihan.

Dalam hal perjanjian kerja dilakukan secara tertulis maka perjanjian kerja itu

harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. harus disebutkan macam pekerjaan yang diperjanjikan;

2. waktu berlakunya perjanjian kerja;

3. upah tenaga kerja yang berupa uang diberikan tiap bulan;



4. saat istirahat bagi tenaga kerja, yang dilakukan di dalam dan kalau perlu

diluar negeri serta selama istirahat itu;

5. bagian upah lainya yang diperjanjikan dalam isi perjanjian menjadi hak tenaga

kerja.

b. berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja terdiri dari Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha

untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan

tertentu yang bersifat sementara dan selesai dalam waktu tertentu. PKWT diatur

dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.

100/MEN/VI/2004. PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu

pekerjaan tertentu, jadi tidak dapat dilakukan secara bebas. PKWT harus dibuat

secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan tidak boleh dipersyaratkan adanya

masa percobaan, PKWT juga tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat

tetap. Apabila syarat-syarat PKWT tidak terpenuhi maka secara hukum otomatis

menjadi PKWTT. Sedangkan PKWTT merupakan perjanjian kerja antara

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang

bersifat tetap, jangka waktunya tidak ditentukan, baik dalam perjanjian, undang-

undang maupun kebiasaan.

c. berdasarkan statusnya, perjanjian kerja terdiri dari perjanjian kerja perseorangan

(dengan masa percobaan tiga bulan), perjanjian kerja harian lepas, perjanjian

kerja borongan, dan perjanjian kerja tetap;

d. berdasarkan pelaksanaanya, perjanjian kerja terdiri dari pekerjaan yang di

lakukan sendiri oleh perusahaan dan pekerjaan yang di serahkan pada

perusahaan lain (outsourcing).

Dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. pekerja/buruh meninggal dunia ;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;



c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan penetapan atau penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan

berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak

atas perusahaan yang di sebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Artinya hubungan

hukum yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja itu akan tetap ada walaupun

pengusaha/majikan yang mengadakan perjanjian tersebut meninggal dunia, kemudian hak-

hak dan kepentingan pekerja/buruh tetap harus terpenuhi sesuai dengan isi perjanjian oleh

pengusaha yang baru/ pengganti, atau kepada ahli waris pengusaha tersebut.

G. Tinjauan Umum Mengenai Outsourcing.

1. Pengaturan Outsourcing.

Dasar Hukum praktik outsourcing adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor 101/Men/VI/2004 tentang

Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh serta  Syarat-syarat

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Dua jenis

kegiatan yang dikenal sebagai outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis

a. Pemborongan Pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, diatur bahwa:

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara

tertulis.



(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi

pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan

hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan

atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan

pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas

perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu

apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3), tidak

terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh

dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7).

b. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.

Penyediaan Jasa Pekerja/buruh diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:



(1). Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja buruh tidak boleh

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau

kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk

kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung

dengan proses produksi.

(2). Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh;

b. perjanjian yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada

hruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian

waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh

kedua belah pihak;

c. perlindingan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan

yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh; dan

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerj/buruh dan perusahaan

lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat

secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang ini.

(3). Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum

dan memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan.

(4). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a,

huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhii, maka demi hukum status

hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan

perusahaan pemberi pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor

101/Men/VI/2004 tidak diatur secara rinci klasifikasi mengenai jenis-jenis pekerjaan



pokok dan pekerjaan penunjang, kategori yang ditentukan bersifat umum dan tidak

mengakomodir perkembangan dunia usaha, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi

tumpang tindih dan penyelewengan. Pelanggaran atas ketentuan dan syarat-syarat

outsourcing tidak dikenakan sanksi pidana atau sanksi adminstrasi, dalam Pasal 65

ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) hanya menentukan apabila syarat-syarat outsourcing

tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara

pekerja/buruh dengan Vendor beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh

dengan Principal. Artinya principal hanya dibebani untuk menjalin hubungan kerja

dengan pekerja/buruh dengan segala konsekwensinya apabila syarat-syarat

outsourcing tidak terpenuhi.

2. Manfaat Outsourcing.

Kecenderungan beberapa perusahan untuk mempekerjakan karyawan dengan

sistem outsourcing pada saat ini, umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahan

untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Dengan menggunakan

sistem outsourcing pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam

membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang

bersangkutan.59 Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi

risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk masalah ketenagakerjaan, namun

dalam perkembangannya ternyata outsourcing sudah diindentifikasikan secara formal

sebagai strategi bisnis.

Bagi perusahaan-perusahaan besar Outsourcing sangat bermanfaat untuk

meningkatkan keluwesan dan kreativitas usahanya dalam rangka meningkatkan fokus

bisnis, menekan biaya produksi, menciptakan produk unggul yang berkualitas,

mempercepat pelayanan dalam memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompetitif

serta membagi resiko usaha dalam berbagai masalah termasuk ketenagakerjaan.

Dengan outsourcing memberi peluang kepada pengusaha untuk melakukan

efisiensi dan menghindari risiko/ekonomis seperti beban yang berkaitan dengan

masalah ketenagakerjaan. “Untuk memperoleh keunggulan kompetitif, ada dua hal

yang dilakukan oleh pengusaha berkaitan dengan ketenagakerjaan, yakni melakukan

hubungan kerja dengan pekerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

dan melakukan Outsourcing.”



Menurut Sehat Damanik,62 dari visi bisnis, melalui studi para ahli manajemen

yang dilakukan sejak tahun 1991, termasuk survey yang dilakukan terhadap lebih

dari 1200 yaitu :

perusahaan, Outsourcing Institute mengumpulkan sejumlah alasan perusahaan

melakukan outsourcing, yaitu:

1. Meningkatkan focus perusahaan;

2. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia;

3. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari reengineering;

4. Membagi resiko;

5. Sumber daya sendiri dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain;

6. Memungkinkan tersedianya dana capital;

7. Menciptakan dana segar;

8. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi;

9. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri;

10. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola.6

Manfaat outsourcing bagi masyarakat adalah untuk perluasan kesempatan kerja

merupakan kontribusinya cukup besar, outsourcing sebagai salah satu solusi dalam

menanggulangi bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia, Outsourcing bisa jadi

salah satu solusi dari perluasan kesempatan kerja, jadi apapun bentuk outsourcing tersebut

selama memberikan hak karyawan sesuai aturan maka akan membantu menyelamatkan

pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK)

Bagi pemerintah, pelaksanaan outsourcing memberikan manfaat untuk

mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan

ekonomi nasional melalui pengembangan kegiatan usaha kecil menengah dan koperasi.

Keberadaan Perusahaan yang bergerak pada bidang outsourcing besar secara tidak

langsung telah membantu Pemerintah dalam mengatasi pengangguran (menyerap tenaga

kerja) dengan menciptakan lapangan pekerjaan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang

lain, mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

6 Sehat Damanik, 2006, Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Penerbit: DSS Publishing Hal 38



H. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi

yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan

perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang

dari pengusaha. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat

peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan majikan, mengadakan pembinaan,

serta melaksanakan proses hubungan industrial. “hubungan industrial pada dasarnya adalah

proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh

kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja/buruh sama

dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak

sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi

rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya hubungan diperatas sehingga

menimbulkan kecenderungan pihak majikan/pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang

kepada pekerja/buruhnya.

Berbeda dengan hubungan hukum keperdataan yang lain, dalam hubungan kerja

kedudukan para pihak tidak sederajad, pihak pekerja/buruh tidak bebas menentukan

kehendaknya dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak sederajad ini mengingat

pekerja/buruh hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan

majikan/pengusaha adalah pihak yang secara sosial ekonomis lebih mampu sehingga setiap

kegiatan apapun tergantung pada kehendaknya.

Secara teori, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan

mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja.

Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai

pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas

tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan”.12 Mengingat

kedudukan pekerja/buruh yang lebih rendah dari majikan inilah maka perlu campur tangan

pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum selalu berkaitan

dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan

pemerintah dan kekuasaan ekonomi.

12 Adrian Sutedi, Op.Cit. Hal. 23



Dalam Hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi

rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan

dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi

si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja

terhadap pengusaha.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Menurut Adrian Sutedi hanya ada dua cara melindungi pekerja/buruh yaitu :

Pertama, melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang-undang
berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak,
melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak)
sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua, melalui serikat
pekerja/serikat buruh (SP/SB). Karena melalui SP/SB pekerja/buruh dapat
menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya
mereka terima.13

Serikat Buruh juga dapat mewakili pekerja/buruh dalam membuat Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja/buruh dengan pengusaha

melalui suatu kesepakatan umum yang menjadi pedoman dalam hubungan industrial.

Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti kita membicarakan hak-hak asasi,

maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh

itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja

itu akan menjadi turun derajad dan harkatnya sebagai manusia. Sedangkan hak yang bukan

asasi berupa hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang sifatnya non asasi.

I. Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja bagi Pekerja/Buruh Outsourcing di

Kabupaten Tulungagung.

13 ibid



Minimnya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh dalam

praktik outsourcing di Kabupaten Tulungagung, ditandai dengan fakta-fakat sebagai

berikut:

1. Pengusaha tidak menerapkan persyaratan hubungan kerja, dimana perjanjian kerja

antara perusahaan penerima pekerjaan (vendor) dan pekerja/buruh tidak seluruhnya

dibuat secara tertulis, pengusaha juga telah melibatkan pekerja/buruh kontrak untuk

dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat terus menerus yang jangka waktu/masa

kerjanya melebihi 3 (tiga) tahun.

Dari orang pekerja/buruh yang dijadikan reponden masing-masing dari PR. Cempak

Tulungagung, seluruhnya berstatus sebagai pekerja kontrak. Hubungan kerjanya

tidak dibuat secara tertulis, dan mereka dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat

terus menerus atau tidak terputus-putus.

2. Pengusaha tidak menerapkan persyaratan pengupahan, karena telah membayar upah

pekerja/buruh dibawah standar Upah Minimum Kabupaten.

3. Pengusaha kurang mengindahkan waktu kerja dan waktu istirahat dan perhitungan

upah lembur bagi pekerja/buruh outsourcing. Pelanggaran ini terjadi pada

pelaksanaan kegiatan pengangkutan atau buruh atau pekerja yang bertugas diluar

yang dilakukan oleh di Tulungagung.

Upah kerja lembur diperhitungkan secara global dan rata-rata tanpa diperhitungkan

dengan jumlah jam kerja lembur pada hari kerja biasa dan istirahat mingguan/libur

resmi. Dengan cara ini terkesan pengusaha telah membayar upah di atas standar

UMK, karena di dalam upah tersebut termasuk lembur, tunjangan tidak tetap dan

bonus. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu

Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

4. Pengusaha (vendor) tidak mengikutsertakan pekerja/buruh outsourcing dalam

program jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

(JPK). Pengusaha juga tidak memberikan pelayanan peningkatan kesehatan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4

ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja, yang menentukan bahwa program jamsostek wajib dilakukan oleh setiap



perusahaan terhadap seluruh pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan dalam

hubungan kerja.

5. Pengusaha tidak menyediakan fasilitas serta sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja

yang semestinya bagi pekerja/buruh di lingkungan kerja, seperti Alat Pelindung Diri.

6. Vendor tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) yang menjadi pedoman dan dasar bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam

melaksanakan hubungan kerja, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib

perusahaan, serta hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

7. Pengusaha (principal) tidak membuat alur kegiatan proses produksi untuk

menentukan sifat dan jenis kegiatan pokok atau kegiatan utama (core bussiness) dan

kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.

J. Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Pekerja/buruh Outsourcing.

Operasionalisasi tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah; Pertama,

melindungi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan, melindungi tenaga kerja dari

resiko kerja dalam melakukan pekerjaan seperti Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja,

kematian, hilangnya/berkurangnya penghasilan, melindungi tenaga kerja dari bentuk-

bentuk perlakuan yg buruk, tidak layak dan tidak manusiawi, diskriminasi serta exploitasi

baik fisik, mental, moral maupun sosial, serta melindungi segenap hak-hak tenaga kerja

yang timbul dari perikatan maupun dari perundang-undangan. Kedua, mencerdaskan dan

meningkatkan kemampuan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja agar dapat memenuhi

tuntutan pasar kerja, meningkatkan posisi tawar (bargaining position), serta meningkatnya

penghasilan. Ketiga, Mensejahterakan dan menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga kerja

untuk hidup layak, meliputi : tingkat penghasilan/pengupahan, kesejahteraan dan jaminan

sosial bagi diri dan keluarganya.

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh adalah perlindungan yang diberikan oleh

hukum terhadap pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum

bekerja, selama bekerja dan masa setelah bekerja. Perlindungan terhadap hak-hak

pekerja/buruh dilakukan dengan cara menyediakan upaya (hukum) kepada mereka yang

haknya telah dilanggar agar dapat dipulihkan kembali dan atau dipenuhi. Upaya hukum

untuk melindungi hak seseorang dalam beberapa macam; upaya hukum perdata, upaya



hukum pidana, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum tata negara, bahkan upaya

hukum yang disediakan secara lintas negara, jadi ada upaya hukum yang bersifat privat

dan ada juga upaya hukum publik. Perlindungan kepentingan dengan cara memberikan hak

akan lebih kuat apabila terhadap subyek yang kepadanya hak diberikan juga dilengkapi

dengan Upaya-upaya hukum untuk mempertahankan haknya. Artinya hukum memberikan

hak kepada entitas hukum untuk mengontrol pelaksanaan kewajiban oleh pihak lain

memenuhi hak-hak mereka.

Dalam upaya perlindungan hukum ini Intervensi pemerintah terwujud lewat

kebijakan dan hukum perburuhan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Kemudian lewat perundang-undangan ini diletakkan serangkaian hak,

kewajiban dan tanggungjawab kepada masing-masing pihak, bahkan diantaranya disertai

dengan sanksi pidana dan denda.

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dilakukan agar hak-hak pekerja/buruh

tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat dalam hubungan kerja kedudukan/posisi para

pihak tidak sejajar, dimana pekerja/buruh berada pada posisi yang lemah baik dari segi

ekonomi maupun sosial, sehingga dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang

terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka.

Memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh merupakan amanah dan

tujuan dari hukum ketenagakerjaan, selain itu tujuan hukum perburuhan itu adalah untuk

mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan

melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha. Seperti

yang dikemukakan oleh Zainal Asikin sebagaimana dikutif Asri Wijayanti juga

mengatakan “perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan

perundang-undnagan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa

majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut bernar-benar dilaksanakan

semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi

diukur secara sosialogis dan filosofis.

Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh outsourcing harus dilaksanakan

secara maksimal dan lebih khusus lagi, mengingat dalam praktik outsourcing terjadi

hubungan kerja segi tiga yang melibatkan perusahaan pemberi pekerjaan (principal)

perusahaan penerima pekerjaan (vendor) dan pekerja/buruh. Dalam kondisi pekerja/buruh

outsourcing sangat rentan terhadap eksploitasi dan tindakan-tindakan tidak manusiawi,



baik karena statusnya sebagai pekerja/buruh tidak tetap (kontrak) maupun karena

perlakuan pengusaha yang cenderung bertidak sebagaimana layaknya kapitalis yang

mencari keuntungan dari hasil jerih payah mereka.

Bisnis vendor adalah mempekerjakan pekerja/buruh untuk kepentingan principal,

sementara vendor sendiri memperoleh keuntungan dari selisih antara upah/jasa yang

diberikan oleh principal kepada vendor dengan upah yang dibayarkan oleh vendor kepada

pekerja/buruh. Praktik yang demikian ini pernah pekerja dialienasi (diasingkan) dari kerja,

karena begitu pekerja/buruh berada dalam suasana outsourcing, maka ia akan bekerja

berdasarkan tujuan vendor yang menggaji dan memberi upah, dan mereka (pekerja/buruh)

itu akan tereksploitasi demi keuntungan vendor dan principal. Oleh karena itu hukum harus

mempunyai sanksi dan mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, serta nilai kepastian

dalam masyarakat tempat hukum diciptakan, untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan,

kegunaan, serta nilai kepastian itu perlu ada upaya-upaya hukum (legal remedies) untuk

mempertahankannya.

Terkait dengan legal remedies melindungi pekerja/buruh outsourcing, Pemerintah

Kabupaten Tulungagung pada dasarnya berwenang untuk mengambil langkah-langkah

seperti:

1. Melakukan intervensi dalam hubungan kerja guna meminimalisir perselisihan

hubungan industrial.

2. Mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala bentuk

eksploitasi pekerja/buruh outsourcing.

3. Mengawasi penerapan norma kerja dan norma K3 dalam praktik outsourcing,

sehingga ada jaminan dari pengusaha untuk selalu memberikan perlindungan

kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh

4. Menciptakan keteraturan dalam bisnis outsourcing, dengan memaksa pengusaha

agar mematuhi ketentuan dan syarat-syarat outsourcing sebagaimana diatur

dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

K. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :



1. Praktik outsourcing dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada

perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan di Kabupaten

Tulungagung secara umum tidak mengimplementasikan ketentuan dan syarat-

syarat outsourcing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena:

Bahwa pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja seperti

persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan waktu kerja

waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan jamsostek, kompensasi

kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja

/buruh outsourcing di Kabupaten Tulungagung tidak diberikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pekerja/buruh merasa

dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak

manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.

2. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap pekerja/buruh outsourcing kurang maksimal. Hal ini disebabkan

karena ada kepincangan dalam komponen substansi, struktur dan kultural

hukum ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem hukum.

L. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang akan disampaikan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui unit kerja terkait perlu

menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok setiap perusahaan, dan

memerintahkan pengusaha untuk mencantumkan alur kegiatan produksi

perusahaannya dalam Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama

kemudian melaporkannya pada unit kerja terkait, agar ada kepastian hukum dan

klasifikasi mengenai sifat dan jenis kegiatan pokok (core bussiness) dan

kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.

2. Agar Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui unit kerja terkait melakukan

upaya hukum guna menertibkan praktik outsourcing yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik dengan Tindakan Refresif

Non-yustisial maupun dengan tindakan Refresif Yustisial.



3. Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan melindungi

pekerja/buruh maka hukum ketenegakerjaan harus ditegakkan, oleh kerena itu

perlu ada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas

ketenagakerjaan sebagai penegak hukum ketenagakerjaan, dengan cara

menambah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan.

4. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus

berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh termasuk hak-

hak pekerja/buruh outsourcing.
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Efaktifitas Peraturan Pemerintah Nomor

33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif

( Di Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Tulungagng )

Oleh :

Retno Sari Dewi

Abstraksi :
PP No. 33 Tahun 2012 tentang   Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
merupakan petunjuk atau pedoman pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Sebagai amanat dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP
No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur
pemberian ASI eksklusif bagi bayi, pembatasan susu formula, termasuk
pembatasan pengiklanan susu formula, dan pembentukan ruangan menyusui di
perusahaan. Program ASI eksklusif merupakan program promosi pemberian ASI
saja kepada bayi tanpa memberikan makanan atau minuman lain. Puskesmas Beji
dalam hal ini telah melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat melalui
kegiatan posyandu.

Kata Kunci : Efektifitas dan ASI (air susu ibu)

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tiga menit, dimanapun di Indonesia, satu anak balita meninggal dunia.

Selain itu, setiap jam, satu perempuan meninggal dunia ketika melahrkan atau karena

sebab-saebab yang berhubungan dengan kehamilan. Peningkatan kesehatan Ibu di

Indonesia, yang merupakan Tujuan pembangunan millennium (MDG) kelima, berjalan

lambat dalam beberapa tahun terakhir. Rasio kematian ibu, yang diperkirakan sekitar

228 per 100.000 kelahiran hidup, tetap tinggi diatas 200 selama decade terakhir, meskipun

telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu. Dalam

beberapa tahun terakhir , penurunan angka kematian bayi baru lahir (neonatal) tampaknya

terhenti. Jika trend ini berlanjut, Indonesia mungkin tidak dapat mencapai target MDG

mengenai penurunan angka kematian anak pada tahun 2015.9

Sebagian besar kematian anak di Indonesia saat ini terjadi pada masa baru lahir

9 www.unicef.org/indonesia/id/A-B_ringkasan_kajian_kesehatan_REVpdf diunduh pada tanggal 22 Mei 2014



(neonatal), bulan pertama kehidupan. Dimana dalam periode tersebut sangat diperlukan

pemberian air susu ibu. Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi sampai

sejumlah 53 orang (35,3%) dan 97 orang (64,7%).Rata-rata usia 6 bulan. World Health

Organization (WHO) responden memberikan ASI eksklusif sampai usia 4 bulan,

mengeluarkan rekomendasi tentang pemberian ASI dan pemberian ASI (eksklusif ataupun

parsial) sampai usia eksklusif (bayi hanya diberikan ASI tanpa cairan atau 6 bulan

dilakukan oleh 44 orang (29,3%). Berdasarkan makanan lain, kecuali suplemen vitamin,

mineral, dan faktor sosiodemografik , jumlah terbesar ASI atau obat- obatan untuk

keperluan medis) sampai bayi eksklusif didapatkan pada kelompok usia 31-35 tahun

berusia 6 bulan, dan dilanjutkan pemberian ASI sampai (15,3%), bertempat tinggal di desa

(22,7%), dengan tingkat dua tahun pertama kehidupannya.

Hasil rapid pendidikan tinggi ibu diploma/sarjana pada ibu (23,3%), assesment

Kementerian Kesehatan Tahun 2011, dan suami (22,0%). Ibu tidak bekerja (19,3%),

atau mulai menemukan banyak rumah sakit pemerintah dan swasta kerja setelah persalinan

<6 bulan sejumlah (25,9%), yang menerima sponsor dan hadiah dari perusahaan susu

dengan pendapatan keluarga di atas upah minimum formula, hal ini tentunya melemahkan

upaya peningkatan regional   (UMR) (26,7%)   merupakan kelompok yang cakupan

keberhasilan ASI eksklusif di Indonesia. banyak memberikan ASI eksklusif. Usia (r=-

0,196, p=0,016) Keberhasilan pemberian ASI eksklusif secara nasional dan status bekerja

ibu (r=-0,170, p=0,039) mempunyai hanya 33,6%, dan 35% menurut WHO Global Data

Bank korelasi lemah yang signifikan dengan pemberian ASI 2012, sehingga peran aktif

dari seluruh lapisan eksklusif. Semakin muda dan ibu yang bekerja masyarakat mutlak

diperlukan untuk meningkatkan meningkatkan kemungkinan keberhasilan ASI eksklusif.

keberhasilan promosi ASI eksklusif di Indonesia10.

Pentingnya pemberian ASI Eksklusif terlihat dari peran dunia yaitu pada tahun

2006 WHO (World Health Organization) mengeluarkan Standar Pertumbuhan Anak

yang kemudian diterapkan di seluruh dunia yang isinya adalah menekankan pentingnya

pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. Setelah itu, barulah

bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI sambil tetap disusui hingga usianya

mencapai 2 tahun. Sejalan dengan peraturan yang di tetapkan oleh WHO.

10 http://health.detik.com/read/2012/09/19/132344/ Ke s e h a t a n Ma s y a r a ka t . hanya-336-bayi-di-
indonesia-yang- http://www.suyatno.blog.undip.ac.id. dapat- asi-eksklusif.



Di Indonesia juga menerapkan peraturan terkait pentingnya ASI Eksklusif yaitu

dengan mengeluarkan ASI adalah hak anak, hal tersebut tercantum dalam Undang-

Undang Nomer 36 Tahun 2009. Dalam   Undang – Undang tersebut djelaskan dalam

pasal 128 ayat 1 berbunyi , setap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak

dilahiran selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indkasi medis. Pada tahun 2012

dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33/2012 tentang pemberian ASI

Eksklusif. Diidalam Peraturan Pemerintah (PP) ini tidak hanya mengatur mengenai tata

cara pemberian ASI eksklusif , diatur juga mengenai tanggungjawab, penggunaan susu

formula bayi dan produk bayi lainnya, tempat kerja dan tempat sarana umum, dukungan

masyarakat, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pemberian ASI.

Untuk Kabupaten Tulungagung, hasil survey dari Dinas Kesehatan Tulungagung

menyatakan bahwa untuk  tahun  2009 adalah 15.084 ,  tahun  2010 mengalami

peningkatan menjadi 15.106 , di tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 14.224 dan

untuk tahun 2012 sebanyak 16.914. Melihat hasil survey tersebut maka penulis tertarik

untuk meneliti mengenai EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU EKSKLUSIF PASAL 6

DAN PASAL 9 DI PUSKEMAS BEJI KECAMATAN BOYOLANGU

KABUPATEN TULUNGAGUNG

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pasal 6 dan pasal 9 di Puskesmas Beji

Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan Peraturan

Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pasal 6

dan pasal 9 di Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan penelitian

1.  Untuk mengkaji efektifitas Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pasal 6 dan pasal 9 di Puskesmas Beji

Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No.33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pasal 6 dan pasal 9



di Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

D. Metode Penelitian

1. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah :

a. Melakukan pengumpulan data-data.

Semua data-data pustaka yang berkaitan dengan kegiatan dalam rangka

pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang pemberian asi

eksklusif

b. Menginventarisasi data-data yang terkumpul.

Data-data yang sudah dikumpulkan dipilah-pilah dalam sub-sub bagian untuk

memudahkan penyusunan laporan penelitian.

c. Menyusun data-data dalam bentuk tulisan.

Penulisan data – data dalam bab – bab yang sudah ditentukan dan juga dilakukan

setting lay out buku laporan penelitian.

d. Mengedit penulisan.

Pengeditan dilakukan agar kesalahan – kesalahan dalam teknis maupun

substansi dari penulisan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penyusunan

e. Mencetak dalam bentuk usulan penelitian dan laporan penelitian .

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan meliputi :

a. Puskesmas Beji Kecamatan Beji Kabupaten Tulungagung

b. Pelaku : Ibu menyusui

c. Peristiwa : Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

d. Proses : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang

Pemberian Asi Eksklusif

3. Model Penelitian

Di dalam penulisan suatu hal yang harus dicapai adalah keilmiahan dari tulisan

tersebut, yakni dipenuhinya unsur kebenaran, validitas dan keberlakuan

didalamnya. Berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian ini merupakan

penelitian hukum.

a. Penelitian Pendekatan



Penelitian merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu

mengambil data dari data sekunder dan lapangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian depenelitian, dengan analisis datanya

bersifat deskriptif analisis. Depenelitian maksudnya, penelitian ini pada

umumnya bertujuan mendepenelitiankan secara sistematis, faktual dan akurat

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 di Kabupaten

Tulungagung.

Deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup

sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum

yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya.

c. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini, merupakan data yang diperoleh

lagsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.

1. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk member

pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh

secara langsung dari sumber pertama, yakni responden

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Penelitian

lapangan yang   dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer

berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

b. Data Skunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau

studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-

teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual

serta penelitian pendahulu yang  berkaitan  dengan objek kajian  penelitian



ini yang  dapat  berupa peraturan perUndang-Undangan, literature dan karya

tulis ilmiah lainnya

c. teknik analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan serta data hasil penlitian

lapangan akan digunakan untuk memperkuat data hasil penelitian kepustakaan,

selanjutnya akan dilakukan pengeditan data. Setelah pengeditan data selesai

dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data dan selanjutnya

akan dilakukan analisis data secara deskriptif-analisis-kualitatif, dan khusus

terhadap data ddalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (content

analysis)

E. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau

sesuatu yang berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

popular popular mendefnisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsure pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang

telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif

apabila teracapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Hal itu sesuai dengan

pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat (1994;16) yang

menyatakan bahwa Efektvitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya

F. Pengertian ASI

Air susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi karena merupakan makanan

alamiah yang sempurna , mudah dicerna oleh bayi dan ,mengandung zat gizi yang

sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan, kekebalan , dan mencegah berbagai

penyakit serta untuk kecerdasan bayi agar terhindar dari gangguan pencernaan seperti

diare, muntah, dan sebbagainya .

Menurut Roesli (2004) ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi asi saja , tanpa

tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air the, air putih dan tanpa

tambahan makanan padat seperti pisang, papaya, bubur susu, bubur nasi, biscuit, tim.



G. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif.

Peraturan Pemerintah  (PP) adalah peraturan di Indonesia yang ditetapkan

oleh Presiden Republik Indonesia dimana peraturan tersebut menjabarkan atau

menjelaskan   isi dari Undang-Undang (UU). Materi yang terkandung dalam

Peraturan Pemerintah adalah materi yang digunakan untuk menjalankan Undang-

Undang. PP No. 33 Tahun 2012 tentang   Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif merupakan petunjuk atau pedoman pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan.

Sebagai amanat dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 33

Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur pemberian ASI

eksklusif bagi bayi, pembatasan susu formula, termasuk pembatasan pengiklanan

susu formula, dan pembentukan ruangan menyusui di perusahaan.

H. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang Pemberian Air

Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten

Tulungagung

Bagi bayi ASI merupakan makanan yang paling sempurna, dimana kandungan gizi

sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. ASI mengandung

zat untuk perkembangan kecerdasan, zat kekebalan serta dapat menjalin cinta kasih antara

bayi dan ibu. Manfaat menyusui bagi ibu tidak hanya menjalin kasih kasang, tetapi terlebih

lagi dapat mengurangi pendarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kesehatan

ibu,menunda kehamilan, mengurangi resiko terkena kanker payudara.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang pemberian ASI EKSKLUSIF

Nomor 33 Tahun 2012 yang telah memuat pengertian tentang pemberian pemberian ASI

EKSKLUSIF maka perbedaan ini tidak boleh lagi terjadi. Mengingat sudah adanya PP

Pemberian ASI Eksklusif tersebut. Artinya masing-masing petugas kesehatan secara

khusus dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya sudah harus mempunyai

pengertian yang sama yaitu “ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak

lahir selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan

atau minuman lain.”



Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012. Tentang Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif. PP Pemberian ASI Eksklusif ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang

Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 129, ayat 1 “Pemerintah

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk

mendapatkan air susu ibu secara eksklusif”.Dan ayat 2 : “ketentuan lebih lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Hasil penelitian pelaksaan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten

Tulungagung menunjukkan bahwa pemberian ASI Eksklusif Analisis hubungan perilaku

bidan dengan pemberian ASI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara

perilaku bidan dengan pemberian ASI di Puskesmas .Bidan sebagai orang pertama yang

melakukan pertolongan pertama pada persalinan mempunyai tanggung jawab pokok

terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, harus mampu menerapkan pemberian ASI

Eksklusif (Wuryanti, 2013). Peran bidan sebagai pelaksana dalam pemberian ASI

Eksklusif antara lain mengajarkan ibu cara menyusui yang benar, pemberian ASI segera

setelah lahir, menghindari penggunan dot, kebutuhan nutrisi saat menyusui dan

managemen laktasi. Sedangkan peran bidan sebagai pendidik dalam pemberian ASI

Eksklusif diantaranya adalah  bidan mampu memberikan  penyuluhan dan pemahaman

terhadap ibu tentang pentingnya

ASI Eksklusif sehingga ibu menyadari dan merasakan bangga dan bahagia serta

prospek dalam menyusui bayinya. Hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh

konseling laktasi intensif terhadap pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sampai  3

bulan meenunjukkan bahwa Kelompok yang tidak mendapat konseling laktasi

intensif menunjukkan tidak ada perubahan berkaitan dengan pengetahuan, sikap terhadap

Inisiasi Menyusu Dini, ASI eksklusif, ASI, menyusui dan tidak ada peningkatan jumlah

ibu yang memberikan ASI eksklusif sampai 3 bulan pada anak sebelum dan selama

penelitian. Kelompok yang mendapat konseling laktasi yang intensif menunjukkan ada

perubahan skor pengetahuan, sikap terhadap Inisiasi Menyusu Dini, ASI eksklusif, ASI,

menyusui dan peningkatan jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif sampai 3 bulan

pada anak yang dilahirkan sebelum dan selama penelitian Analisis hubungan Sarana

Pelayanan ASI dengan  pemberian ASI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada



korelasin antara sarana pelayanan asi dengan pemberian ASI di Puskesmas Beji

Untuk menjamin agar hak ibu menyusui terlaksana, negarapun memberikan

kewajiban kepada elemen masyarakat agar mendukung ibu menyusui. Bentuk dukungan

tersebut dengan memberikan waktu dan fasilitas yang layak bagi ibu untuk menyusui

bayinya. Masih banyaknya tempat kerja yang belum memiliki fasilitas khusus bagi ibu

menyusui.Banyak perusahaan yang tidak memiliki ruangan khusus menyusui.

Beberapa kantor ada yang memang menyiapkan ruangan yang bisa digunakan untuk

menyusui, namun bukan ruangan khusus bagi ibu menyusui. Karena tak memiliki ruangan

khusus menyusui, tak jarang para ibu ini harus menempati gudang, ruang arsip, musholla,

toilet, bahkan ruang ganti satpam untuk sekedar menyusui bayinya.Tentu ruangan ini jauh

dari nyaman dan memiliki privasi.Di ruangan-ruangan tersebut, menyusui bayi harus

dilakukan cepat-cepat karena khawatir ada orang yang sedang mengantri atau bisa saja

tiba-tiba ada orang yang masuk.

. Secara umum sarana dalam program ASI eksklusif belum dapat

mendukung pelayanan maupun penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu menyusui secara

optimal karena tidak adanya poster, leaflet, ruangan laktasi.Upaya pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana menunggu realisasi Pelaksanaan program ASI eksklusif di

Puskesmas Beji belum dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan oleh pernyataan

semua informan menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada belum lengkap.Sarana

Prasarana yang tersedia belum mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif.Sarana

dan prasarana seperti tempat untuk melaksanakan pelayanan konseling laktasi atau

ruangan laktasi belum tersedia di Puskesmas Beji .Keterbatasan ruangan di Puskesmas

menjadi kendala sehingga tidak bisa untuk menyediakan ruangan laktasi.Selama ini

yang tersedia hanya alat peraga namun jarang digunakan ketika melaksanakan program

pemberian ASI eksklusif.

Secara umum sarana dalam program ASI eksklusif belum dapat mendukung

pelayanan maupun penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu menyusui secara optimal

karena tidak adanya poster, leaflet, ruangan laktasi.Upaya pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana menunggu realisasi dari DKK.

Pelaksanaan program ASI eksklusif di Puskesmas belum dilaksanakan dengan

baik yang dibuktikan oleh pernyataan semua informan menyatakan bahwa sarana dan

prasarana yang ada belum lengkap.Sarana Prasarana yang tersedia belum mendukung



pelaksanaan program ASI eksklusif.Sarana dan prasarana seperti tempat untuk

melaksanakan pelayanan konseling laktasi atau ruangan laktasi belum tersedia di

Puskesmas.Keterbatasan ruangan di Puskesmas menjadi kendala sehingga tidak bisa

untuk menyediakan ruangan laktasi.Selama ini yang tersedia hanya alat peraga namun

jarang digunakan ketika melaksanakan program pemberian ASI eksklusif. Pada pasal 6

disebutkan, setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang

dilahirkan. Dalam pasal 9 dinyatakan tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas

pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir

kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam. Ketentuan lain yang mendukung

kekuatan dalam PP adalah adanya saknsi administratif (teguran lisan, teguran tertulis,

pencabutan izin) untuk tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk

penggunaan susu formula juga ada pelarangan untuk memberikan kepada bayi serta

pembatasan penggunaan dan promosi susu formula.

I. Faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan Peraturan

Pemerintah No.33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di

Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Dari Hasil penelitan mengenai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksaan

Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI  pasal 6 dan pasal 9 di

Puskesmas Beji menunjukkan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Tim konselor ASI secara khusus di Puskesmas Beji belum dibentuk karena

belum ada SK (Surat Keputusan) resmi yang berkaitan dengan tenaga konselor ASI

di Puskesmas Bei. Untuk tenaga konselor ASI sementara berdasarkan wawancara

dengan kepala puskesmas terdiri dari 4 orang yaitu dokter puskesmas, bidan

koordinator untuk ASI eksklusif, petugas gizi, bidan koordinator KIA

2. Dana

Dana merupakan sumber daya terbatas yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan sebuah program yaitu anggaran operasional yang dibutuhkan dalam

menjalankan program ASI eksklusif.

Sampai saat ini belum ada dana yang dialokasikan secara khusus untuk

kegiatan promosi ASI eksklusif melainkan penggunaan dan pelaporannya masih



bersumber pada anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah daerah untuk

kegiatan-kegiatan promotif dan preventif di puskesmas.

3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan PP no.33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekskusif pasal 6 dan

9 memerlukan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dan alat penunjang

operasionalnya.Kurang btersediannya sarana dan prasarana tempat dan media

penyuluhan

4.  Sosialisasi

Metode sosialisasi ASI eksklusif adalah berbagai jenis informasi dalam rangka

sosialisasi yang dapat disampaikan dalam pola dan bentuk kegiatan, yaitu melalui

berbagai jenis event seperti: seminar, workshop, talkshow, simulasi ataupun

penyebaran buku, leflet, brosur, CD dan sebaran lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam penyampaian pesan/informasi kepada

masyarakat yaitu masalah lokasi bahwa masih ada masyarakat-masyarakat yang tidak

terjangkau baik melalui transfortasi darat maupun transportasi air sehingga hanya

sebagaian ibu-ibu di wilayah kerja puskesmas saja yang bisa mendapatkan informasi

mengenai pesan-pesan kesehatan yang disampaikan.

Teknik penyampaian informasi mengenai pentingnya ASI eksklusif dapat

disampaikan melalui penyuluhan di masyarakat melalui kegiatan di posyandu setiap

bulan, selain itu dengan konseling atau penyuluhan individu pada saat pasien atau

sasaran sedang memeriksakan kehamilan nya ke tempat pelayanan kesehatan

terdekat. Sasaran ASI eksklusif yang mengikutsertakan keluarga, suami, wanita usia

subur

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan

kepada tokoh masyarakat dan pemberdayaan bidan di desa, petugas puskesmas, kader

dan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam

menyebarluaskan pelaksanaan peningkatan ASI eksklusif.

Kegiatan pendukung dilakukan dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat

setempat yang biasanya di lakukan melalui curah pendapat dalam kegiatan

Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang bertujuan untuk membantu menjelaskan

ASI eksklusif kepada masyarakat.



J. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian

ASI Eksklusif pasal 6 dan pasal 9 di Puskemas Beji belum dapat dikatakan

efektif, Walaupun sosialisasi dan advokasi telah dilakukan beberapa kali, namun

pelaksanaan sosialisasi dan advokasi tersebut belum berjalan secara efektif. Hal

ini terbukti dari menurunnya cakupan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas

Beji, untuk tahun 2011sebesar 70%, tahun 2012 sebesar 60%, tahun 2013

sebesar %59 dan tahun 2014sebesar 60% sehingga belum mencapai target

pemberian ASI eksklusif yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan MDG yaitu

80%.

2. Faktor penghambat dari pelaksaan PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian

ASI Eksklusif adalah sumber daya ,dana, sarana dan prasarana pendukung,

sosialisasi, dan kegiatan pendukung

K. Saran-Saran

1. Dalam PP nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif pasla 6 dan

pasal 9 juga terdapat substansi yang memerlukan kajian dan tindak lanjut,

diantaranya adalah evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian

ASI Eksklusif di tempat kerja, penelitian dan pengembangan program ASI

Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota, pertimbangan

norma agama, aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI terkait pemberian

ASI Eksklusif dari pendonor ASI; tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi

tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, tata cara penggunaan susu

formula bayi dan produk bayi lainnya, dan tata cara penyediaan fasilitas khusus

menyusui dan/atau memerah ASI. Selain itu, implementasi kebijakan harus

dilihat sinergisitasnya dan tidak berbenturan dengan kebijakan atau peraturan

lainnya di tingkat perusahaan. Misalnya adalah ketentuan tentang jam kerja.

2. Regulasi diri dalam program ASI Eksklusif diharapkan para pihak terkait dapat

mendorong sepenuhnya untuk keberhasilan program ASI Eksklusif. Dalam PP

nomor 33 tahun 2012 regulasi diri secara internal dapat ditujukan kepada

berbagai sasaran, seperti ibu-ibu yang diharuskan menyusui bayinya, tenaga

kesehatan untuk konsisten mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif.
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