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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 2015 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



iii

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
DAFTAR ISI

Jilid 1, Vol 1 Januari 2015

Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam

Pembuktian

Oleh :Retno Sari Dewi

1

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging

Oleh : Ma’arif 25

Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Undang-Undang No.23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kabupaten

Tulungagung),

Oleh : M. Sri Astuti Agustina (Dosen) & Heru Nur Cahyo (Mhs)

51

Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana  Pengangkatan Anak Secara Illegal

Oleh: Surjanti 66

Naskah Akademik Pembuatan Raperda Radio Pemerintah Kabupaten

Trenggalek

Oleh : Bambang Slamet Eko Sugistiyoko

83



vi

Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian

Oleh :

Retno Sari Dewi

Abstraksi :

Fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto
copy, atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa Legalisasi, memberikan kepastian
tandatangan, tanggal dan isi akta. Waarmerking, memberikan kepastian mengenai tanggal
pendaftaran di hadapan Notaris, Coppie Collatione, merupakan salinan yang dibuat oleh

unsur atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan dan Pengesahan
Kecocokan Foto copy memberikan kepastian terhadap kecocokan foto copy dari surat
aslinya. Sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking,
Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy, memberikan kepastian bagi
hakim mengenai tanggal, tandatanagan, identitas, dari para pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan
diakuinya tandatangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai
kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna.
Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie
Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy dari Notaris dapat dibatalkan oleh
hakim, meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban
membuktikan, tetapi secara ex officio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau
tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta,
diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur
objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut
Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam hal akta di bawah tangan tersebut, maka hakim
dapat membatalkan akta itu apabila dimintakan dan terdapat bukti lawan.

Kata Kunci : Legalisasi Pengesahan Foto Copy, Akta Bawah Tangan dan Pembuktian

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) dan bukan merupakan Negara

berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945

yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip

Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan

kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu,

masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.
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Dalam Negara Hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh

Negara, di mana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan

pemerintah, ini merupakan konsekwensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum

dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak

dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan

bermasyarakat hubungan antara orang dan orang, selalu akan menyangkut hak dan kewajiban,

pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanganggaran, akibat dari adanya

pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum.

Dewasa ini tindak kejahatan tihak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan,

pemerkosaan, perampokan dan pembataian sekeluarga yang melibatkan antara manusia dengan

manusia lainnya sebagai korban, adapun kejahatan lainnya adalah terhadap harta benda yang

dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya

yang, tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat

sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut, mengenai semua perbuatan, persetujuan

dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para Notarislah yang

berwenang untuk membuat akta-akta otentik tersebut, yaitu satu-satunya pejabat umum yang

diangkat dan diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-

orang yang berkepentingan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris ( UU No.30 TAHUN 2004 ) menyatakan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan

lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Pada pasal 1 PJN kata “satu-satunya” di

hilangkan karena tidak hanya Notaris yang berwenang membuat suatu akta otentik, karena

Undang-undang menentukan kewenangan ini di berikan juga kepada pejabat lain selain notaris

yang juga berwenang membuat akta otentik antara lain; Hakim, Panitera Juru sita dan Kantor

Catatan Sipil.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 hal yaitu:

a. Notaris harus bewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;

b.Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa

akta tersebut di buat;
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c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat;

d.Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Semua akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena

dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat

umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran

dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan

undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta

perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang

menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para

pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula

sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat

bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang memang

nantinya akan disajikan sebagi alat bukti.

Di Indonesia sebagian masyarakat terutama di Pedesaan masih diliputi oleh adat dan

kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa

orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga,

teman sekampung atupun Kepala Desa.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah inhaerent

dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi

dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya

dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam

lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak

mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.1

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang

tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan

ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau

lebih.

Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 164 Herzein Indonesisch Reglement (HIR) jo

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan : “Maka yang

1 Soegondo Notodirejo, R, Hukum Notariat Di Indonesia, Rajawali, Jakarta,2009 ,hlm.4
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disebut bukti, yaitu : - Bukti Surat, - Bukti Saksi, - Bukti Sangka, - Pengakuan dan - Sumpah”.

Alat-alat bukti tersebut dalam proses perkara di Pengadilan semuanya adalah penting, tetapi

dalam HIR yang menganut asas pembuktian formal, maka disini tampak bahwa bukti surat yang

merupakan alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting didalam pembuktian, kekuatan

pembuktian mengenai alat bukti surat ini diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

Dalam hal pembuktian alat bukti surat dapat berupa surat biasa, dapat juga berupa akta,

akta ini dapat dibagi dua, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Pasal 1867 KUH Perdata

menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun

dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Diawal telah di singgung mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat

akta otentik tetapi juga di tugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah

tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat kopi dari surat dibawah

tangan serta mengesahkan Kecocockan Fotocopi dengan surat aslinya.

Dalam hal ini notaris tidak dapat berbuat lain dari memberi tanggal pasti, yaitu

“waarmerken”, walaupun notaris dalam hal itu tidak membuat kesalahan secara yuridis, kata

“disahkan” yang diucapkan tamu itu masih mengganggunya, apakah dengan adanya tanda tangan

dan cap jabatan notaris isi akta di bawah tangan itu menjadi sah atau wetting, yang pastinya

tidak, namun apabila orangnya ditanya apa perlunya tanda tangan notaris, diapun menjawab

tidak tahu, karena tanda tangan itu merupakan permintaan dari pihak ketiga (Bank) yang

mengatakan asal ada tanda tangan notaris, surat itu dapat diterima oleh Bank, nah kata-kata ini

membuat notaris lebih pusing karena ia tahu akibat-akibatnya. Berdasarkan uraian tersebut di

maka maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, mengesahkan kecocokan Foto Copy

dengan surat aslinya.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi masalah dengan

mengidentifikasinya sebagai berikut :

1. Apakah fungsi Legalisasi Pengesahan Foto copy atas akta yang dibuat di bawah tangan

dalam pembuktian ?

2. Apakah akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi dari Notaris dapat

dibatalkan ?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi Legalisasi dan Pengesahan Foto copy atas akta

yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian..

2. Untuk mengetahui dapat tidaknya akta dibawah tangan yang telah memperoleh

Legalisasi, pengesahan Foto copy dari Notaris dibatalkan.

3. Sebagai salah satu melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi pada Fakultas Hukum

Universitas Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang kekuatan pembuktian

akta dibawah tangan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada

khususnya, terutama tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dihubungkan

dengan wewenang Notaris tentang Legalisasi dan Pengesahan Foto copy.

2. Kegunaan Praktis

Penetilian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi dalam

menangani suatu perkara dalam suatu pemeriksaan mengenai bukti-bukti terutama

mengenai bukti surat dan juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada

masyarakat luas mengenai pentingnya peranan Notaris serta memberikan kepastian

hukum bagi pengguna jasa Notaris dan khususnya bagi notaris dalam melaksanakan

jabatannya selaku pejabat umum.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah,

sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala

untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Sedangkan menurut

Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
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kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode

ilmiah.2

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan

yuridis-empiris, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah  suatu cara yang

digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan

perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan,

sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian

untuk memastikan suatu kebenaran. Sehingga yang dimaksud dengan “Yuridis-Empiris,

adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan

hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang

dijalankan oleh anggota masyarakat.3

2. Sumber Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

a. Data primer, berupa data-data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan.

b. Data sekunder, data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer, Adapun data

sekunder tersebut antara lain :

1. Bahan Hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat, yaitu : Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan

Kenotariatan dan Hasil Penelitian.

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : Buku-

buku ilmiah dan Makalah-makalah Hukum.

3. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya

dilakukan proses editing dan kemudian dianalisis, Analisis data dilakukan dengan

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipergunakan karena data yang

diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apa yang

telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari

2 Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Andi, Yogjakarta, 2000, Hlm 4.
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,2009, Hlm.36.
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sebagai sesuatu yang utuh yang terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala

yang diteliti.

F. Pengertian Waarmerking

Ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan

yang dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka. Di

dalam Pasal 1 ditentukan, bahwa cap jempol disamakan dengan tanda tangan hanya apabila cap

jempol itu di-Waarmerk (yang bertanggal) oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk

dalam ordonansi dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa ia mengenal orang yang

membubuhkan cap jempol atau orang itu diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan

kepada itu, setelah itu orangnya membubuhkan cap jempolnya di hadapan pejabat itu.

Setelah ordonansi itu dirubah dengan stbl.1916-46 jo.43, Pasal 1 ayat (2), (Tentang

Wewenang Legalisasi dan Waarmerking ) hanya menentukan bahwa sebuah cap jempol/jari

tanda tangan orang termasuk golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamakan) dibawah

wesel, surat order, aksep, surat-surat atas nama pembawa (aan toonder), dan surat-surat dagang

lainnya, disamakan dengan sebuah akta dibawah tangan, asalkan akta itu diberi waarmerking

oleh seorang Notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah, bahwa ia mengenal orang yang

membubuhkan cap jempol atau sidik jari atas tanda itu, bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada

orang itu dan akhirnya, cap jempol atau sidik jari itu dibubuhkan dihadapan pegawai itu,

disinilah baru untuk pertama kali seorang Notaris diberi hak untuk melegalisasi akta dibawah

tangan.

Dengan Legalisasi (legalisatie) mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi

beberapa syarat, yaitu :

a. Bahwa Notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya;

b. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (voorhouden) kepada orangnya;dan

c. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris;

Hal tersebut di atas ini harus disebut oleh Notaris dalam keterangannya dalam akta di

bawah tangan itu, tanda tangan yang dilegalisasi tidak dapat disangkal kecuali keterangan

Notaris dituduh sebagai keterangan palsu.Akhirnya ditulis bahwa kekuatan legalisasi antara lain

terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang kehadapan

Notaris. Notaris minta agar diadakan dua saksi yang juga turut menandatangani akta itu.
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Seseorang memberikan kepada Notaris Akta sudah ditanda tangani, dalam hal ini Notaris

tidak lain hanya dapat memberi tanggal waarmerken yang hanya memberi tanggal pasti atau date

certain (penulis menyamakannya dengan waarmerking). Waarmerken secara demikian tidak

mengatakan sesuatu mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan

memahami isi akta.

Akta di bawah tangan yang belum ditanda tangani diberikan kepada Notaris dan di

hadapan Notaris ditandatangani oleh orangnnya setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris

(voorhouden) kepadanya. Dalam kasus ini; tanggal dan tanda tangan adalah pasti karena isi akta

dijelaskan oleh Notaris, maka penanda tangan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti

apa yang ditandatangani dan penanda tangan adalah benar orang yang namanya tertulis dalam

keterangan ini.

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak)

jempol/jari (vingeratdruk) yang “gewaarmerkt” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya,

dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan

kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (voorgehouden) dan bahwa penerapan

tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris.4

Pengesahan Kecocokan foto kopi yaitu merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk

mencocokan foto kopi dari asli surat-surat yang diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan

pengesahan terhadap foto kopi tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, dengan memberi cap

jabatan dan tanda tangan Notaris pada fotocopian tersebut atau yang sebagian orang

menyebutnya “legalisir” biasanya pengesahan foto copy ini dibuat oleh Notaris terhadap surat-

surat untuk data pelengkap untuk keperluan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seperti KTP,

Kartu Keluarga, dan surat-surat lainnya.

G.  Akta Notaris Sebagai Suatu Akta Otentik

Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga aktanya yang dibuat oleh Notaris

dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, Akta yang dibuat oleh Notaris

mempunyai otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta

itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : Suatu akta otentik ialah suatu akta

4 Komar Andasasmita, Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia, 2007, Hlm 41.
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yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka dapat diketahui

bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relaas akta) dan akta yang dibuat

di hadapan Notaris (partij akta), Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang

memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu

keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam

menjalankan jabatannya sebagi Notaris akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (door) Notaris

(sebagai pejabat umum).

Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan

yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangakan atau yang

diceritakan oleh pihak lain terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan

mana pihak lain itu sengaja dating dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di

konstantir oleh notaries dalam suatu akta otentik, akta ini disebut pula akta yang dibuat

dihadapan (ten overstaan) Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui ada dua bentuk akta notaries yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat

(ambtelijke akten).

2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij

(partij akten).

Didalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai

pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan

pihak lain, Dalam golongan akta yang dimaksud pada sub 2 termasuk akta-akta yang memuat

perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan

terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Di dalam akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-

orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu

sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya

tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatangan oleh para pihak

merupakan suatu keharusan, Untuk akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir
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tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan Berita Acara rapat

para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan

rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa

para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu

dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian

pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat

(ambtelijk akte) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu,

sedangakn pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu

dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan

menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap

keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.

H. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Dengan adanya system terbuka dalam hukum perjanjian, memungkinkan anggota

masyarakat untuk membuat berbagai perjanjian sesuai dengan kepentingannya, Dalam

perkembangan selanjutnya timbul bermacam-macam bentuk perjanjian dengan berbagai variasi

salah satunya timbul apa yang dinamakan dengan standart contract atau suatu perjanjian standar

(baku), dimana segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah ditentukan dalam

blangko perjanjian, kesepakatan dari masing-masing pihak ditandai dengan tanda kedua belah

pihak, kesepakatan para pihak tersebut dalam perkembangnnya cenderung dibuat dalam bentuk

akta Notaris.

Tujuan dari pembuatan akta adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti, berkaitan

dengan akta-akta yang dibuat oleh notaris, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan jabatan

Notaris (ordonansi staatblad 1860, Nomor 3 yang mulai berlaku tanggal 1 juli 1860), Pasal 1

menyatakan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta

otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akat

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan

dan kutipanya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
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Penggunaan perkataan satu-satunya dalam pasal 1 dari peraturan jabatan Notaris

dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa notaris adalah satusatunya yang mempunyai

wewenang untuk itu, bukan pejabat yang lain, ssemua pejabat yang lainnya hanya mempunyai

jabatan tertentu, artinya wewenang mereka tidak sampai pada pembuatan akta otentik yang

secara tegas ditugaskan kepada Notaris oleh Undang-undang. Itulah sebabnya apabila didalam

suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan akta otentik, terkecuali oleh

dinyatakan secara tegas, bahwa selain Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau

sebagai satu-satunya berwenang untuk itu.

Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta otentik selain notaries antara lain adalah

Pegawai Catatan Sipil dalam tugas pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian

dal lain-lain, sehingga bunyi dalam Pasal 1 PJN yang menyatakan Notaris adalah satu-satunya

pejabat umum yang berwenang membuat akta Otentik di hilangkan.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta yang dibuat dihadapannya Notaris hanya memenuhi

kehendak para pihak yang menghadap berdasarkan data-data yang di kemukankan kepadanya

adapun tujuan dibuatnya akta notaris adalah sebagai upaya untuk pembuktian.

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta

notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian yang luar (uitvendige bewijskracht), ialah syarat-syarat formal
yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht), ialah kepastian bahwa suatu
kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau
diterangkan oleh pihak-pihak yang mengadap.

3. Kekuatan pembuktian Materiil (Materiele bewijskracht), ialah kepastian bahwa apa
yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak
yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum,
kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbenvijs).9

Tiap-tiap akta Notaris dapat dinilai sampai dengan kekuatan pembuktiannya dan

bagaimana akta menjadi persoalan apabila objek yang dimuat akta disengketakan.

I. Legalisasi, Surat Dibawah Tangan, Coppie Colatione dan Pengesahan Foto copy atas

Akta yang dibuat di Bawah Tangan Dalam Pembuktian.

9 Irawan Soeroredjo, Makalah Pembuatan Akta Tanah Sebagai Profesi, Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter
Nomor.29/juni/1997, Hlm 13
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Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat tercantum dalam Pasal 138,165, 167

HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata serta Pasal 138-147 RV, pada

asasnya didalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti

yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alt-alat bukti

lainnya.

Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama oleh karena

alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan

dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka

alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang

utama, yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat menurut Ali Afandi adalah “sesuatu yang

memuat sesuatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran”16

Dipandang dari segi Pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau

upaya yang bisa dipergunakan oleh untuk menjadi pegangan Hakim sebagai dasar dalam

memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri

sengketa diantara mereka, Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya

alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan

hakim dimuka pengadilan.

Menurut Hukum Positif untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan

dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti, dengan alat-alat bukti yang diajukan itu

memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan, Dalam Hukum

Acara Perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan dengan demikian

hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim wajib

memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam Hukum Islam bukti tulisan adalah merupakan salah satu alat bukti selain

pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di Pengadilan

dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak, cukup beralasan jika tulisan/surat-surat

dijadikan sebagai alat bukti di samping berdasarkan ayat al-qur’an tersebut diatas, sampainya al-

qur’an dan hadits kepada kita sekarang ini yang merupakan sumber dan pegangan pokok bagi

ajaran islam.

16 Ali Afandi di kutip kembali Anshoruddin, H, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm.69
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Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta

itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau

hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, akta itu dapat dibedakan lagi dalam dua

bentuk dan sifatnya, yaitu :

1. Akta Otentik,dan

2. Akta di bawah tangan.

Akta Otentik, adalah akta suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai

umum, oleh siapa didalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu,

Pegawai umum yang dimaksud di sini adalah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-

undang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, misalnya seorang Notaris, Akta

Otentik tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh

pegawai umum itu sebagai benar, tidaklah demikian halnya, Akta dibawah tangan berisi juga

catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik adalah bahwa akta

di bawah tangan tidak di buat dihadapan pegawai umum.

Akta itu adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan alat bukti.

Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak

sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti. Membeli, tukar

menukar, sewa menyewa dan lain sebaginya, agar masing-masing pihak ada buktinya maka itu

semua perlu adanya akta, yang bisa dibuat sendiri oleh pihak-pihak, atau bisa dibuat di hadapan

Notaris.

Jual beli rumah, sewa menyewa, hutang piutang, tukar menukar, perjanjian, pernyataan,

adalah merupakan perbuatan hukum yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan Hukum ini dilakukan dengan suatu surat yang dibuat oleh yang bersangkutan, atau

dibuat dibawah tangan dan ditandatangani pihak-pihak, bahkan jual beli masih sering dilakukan

dengan akta di bawah tangan walaupun sejak berlakunya UUPA tahun 1960, ditentukan bahwa

jual beli tanah harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Surat-surat di bawah tangan tersebut pada umumnya dibubuhi kata “mengetahui” dicap

dan ditandatangani oleh RT, RW, Lurah, Camat. Kata mengetahui yang sering kita jumpai

dengan variasinya antara lain; “mengetahui membenarkan, mengetahui dan membenarkan,

mengetahui dan menyaksikan, mengetahui dan mengesahkan, mengetahui dan memperkuat, dan

lain sebagainya”, kata-kata tersebut diatas menarik untuk ditelaah atau dibicarakan, siapa yang
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mempunyai wewenang untuk itu, dan bagaimana kekuatan hukumnya sebagai alat bukti.

Menarik untuk ditelaah atau dibicarakan karena untuk hal tersebut tidak ada aturan hukumnya,

berbeda dengan Legalisasi dan Waarmerking yang telah diatur dengan stb.1916 No.46 jo 43

dengan tambahan dan perubahannya, siap yang berwenang, bagaimana rumusannya, dan

bagaimana akibat hukumnya, sehingga dengan demikian jelas, bahwa “mengetahui” itu bukan

Legalisasi ataupun Waarmerking.

Dalam bahasa Belanda digunakan istilah gezien, artinya melihat, gezein,en accoor

bevonden artinya dilihat dan disetujui, dalam bahasa Indonesia pada umumnya digunakan istilah

“mengetahui” bukan “dilihat” sebagai terjemahan gezein tersebut. Jadi yang “mengetahui” itu

singkatnya mengerti, mengerti dari bahwa yang membawa, membuat surat itu dikenal, mengerti

tentang isi surat itu, mengerti bahwa surat itu betul ditanda tangani oleh pihak yang

bersangkutan, mengerti dan ikut bertanggung jawab atas kebenaran seluruh yang tersebut dalam

surat itu, kejadiannya, isinya, tanda tangannya dan tanggalnya.

Akta-akta dibawah tangan yang tidak ada keterangan seperti tersebut dalam ayat pertama,

kalau mau di jadikan surat buat melawan perkara pada orang lain, mengenai tanggal hari

bulannya akta itu, dapat ditandai (gewaarmerkt) oleh notaris atau oleh salah satu pegawai yang

ditunjuk guna hal itu sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dengan dibubuhi perkataan “ditandai”

di bawah akta itu dan ditandatangani dengan menyebutkan pula hari bulan ketika penandaan itu

berlaku.

Kalau akta itu ada memakai beberapa halaman, maka tiap-tiap halaman mesti di taruh

nomor dan diparaf oleh Notaris atau pegawai lainnya itu. Aturan mengenai cara menandai surat-

surat (akta-akta) di bawah tangan ini yang mengatur tentang cara Melegalisasi dan

mewaarmerking surat (akta) di bawah tangan. Adapun dasarnya Peraturan Jabatan Notaris

(stbl.1860 Nomor.3) dan sekarang telah diganti dengan Undang-undang Jabatan Notaris

Nomor.30 tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.

Suatu surat akta yang dibuat di bawah tangan dan telah di Legalisasi, mempunyai

kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan, kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang

tanda tangan itu memang orangnya, bukan orang lain, dikatakan demikian karena yang

melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang tanda tangan, mempunyai

kepastian tanggal artinya memang ditanggali pada saat itu, bukan ditanggali maju atau ditanggali
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mundur, Waarmerking hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda

tangan.

Dalam hal tidak ada sengketa, atau tidak disengketakan maka akta di bawah tangan

apabila di Legalisasi atau di Waarmerking tidak ada persoalan, akan tetapi sengketa itu bisa

muncul setiap saat, jika muncul sengketa sebagai diuraikan di atas yang dilegalisasi mempunyai

kepastian tanda tangan dan kepastian tanggal sedangkan yang di waarmerking hanya mempunyai

kepastian tanggal saja. Di dalam perkara di Pengadilan semua alat bukti dinilai oleh hakim,

termasuk alat bukti berupa surat di bawah tangan khususnya yang dibubuhi legalisasi dan

waarmerking, namun untuk surat yang di legalisasi ataupun waarmerking menjadi pertimbangan

tersendiri bagi hakim karena hakim lebih mempercayai karena surat tersebut di tanda tangani

serta di tanggali di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu (Notaris) menurut aturan dan tata

cara yang ditentukan Undang-undang.

Surat-surat yang di sahkan dan di bukukan, Notaris wajib mencatatnya dalam buku

khusus untuk itu, dan pembukuan surat yang disahkan dengan surat yang di bukukan/ di

daftarkan terpisah, dalam buku daftar surat yang di sahkan (Legalisasi) memuat;

- Nomor urut surat.

- Tanggal (tanggal penandatanganan).

- Sifat surat (judul surat)

- Nama Penghadap atau yang mewakilinya.

Pada surat yang di bukukan (waarmerking), memuat;

- Nomor urut surat.

- Tanggal surat

- Tanggal pembukuan

- Sifat surat

- Nama yang menandatangani

Mengenai Coppie Collatione atau membuat kopi dari asli suratsurat di bawah tangan

berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan, ini dalam Peraturan lama yaitu Peraturan Jabatan Notaris di atur pada Pasal 38

yang berbunyi sebagai berikut; Hanya notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta,

penggantinya sementara atau pemegang sah dari minuta berhak mengeluarkan grosse, salinan

dan kutipan dari padanya.
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Ada juga akta-akta yang dilekatkan atau dijahitkan kepada akta dari seorang notaris,

umpamanya surat kuasa yang dipergunakan untuk pembuatan sesuatu akta. Dalam hal itu maka

notaris yang bersangkutan berhak membuat salinan atau kutipan dari akta itu, sekalipun bukan

notaris itu yang membuat akta tersebut. Biasanya akta yang demikian itu merupakan akta di

bawah tangan, tetapi mungkin juga merupakan akta brevet/akta originali (akta otentik yang

dikeluarkan sebagai aslinya) yang dibuat oleh notaris lain.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1889 ayat (3) KUH Perdata, salinan sedemikian hanya

dapat memberikan permulaan pembuktian tertulis (begin van schriftelijk bewijs). Pengesahan

Fotocopi dengan surat aslinya, yaitu kewenangan notaris untuk mengesahkan fotocopi surat-surat

atau tanda bukti, seperti KTP, Passport, Surat Keputusan dari Instansi (Npwp, TDP, SIUP dll),

dengan aslinya, setelah notaris melihat asli dari surat-surat tersebut dan telah di cocokkan dengan

foto copynya, maka notaris yang bersangkutan dapat memberikan pengesahan foto copy tersebut

dengan menambahkan tulisan mengenai pengesahan tersebut pada foto copy itu serta

membubuhkan cap jabatan dan tandatangan notaris bersangkutan.

Biasanya tulisan mengenai pengesahan foto copy itu memuat kata; “foto copy ini sesuai

dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris di …………, nama notaris” Pengesahan

foto copy ini tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Jabatan Notaris (stbl.1860 Nomor.3),

baru setelah Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 lahir, baru diatur mengenai

pengesahan foto copy ini khususnya pada Pasal 15 Ayat (4), namun telah sejak lama pengesahan

foto copy ini dipakai di kalangan notaris, karena banyak notaris beranggapan dengan kemajuan

zaman dan teknologi maka sudah sepatutnya bidang kenotariatan ini untuk menyesuaikannya

pada praktek sehari-hari.

Dengan adanya mesin foto copy yang dapat menghasilkan surat yang sama persis dengan

surat aslinya maka notaris tidak perlu lagi direpotkan dengan menyalin kata demikata seperti

halnya Coppie Collatione, karena pengesahan foto copy ini fungsinya disamakan dengan Coppie

Collatione dan merupakan bentuk lain dari Coppie Collatione yang lebih sederhana dan efisien,

dasar para notaris memakai pengesahan foto copy ini adalah dari kebiasaan yang telah dipakai

oleh pendahulunya, karena notaris adalah jabatan kepercayaan dan juga merupakan saksi

istimewa karena sebelum menjalankan jabatannya notaris telah disumpah untuk tidak memihak,

bertindak jujur, seksama mandiri dan menjaga kepentinag pihak yang terkait dalam perbuatan

hukum.
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Pengesahan foto copy ini biasanya digunakan notaris dalam hal untuk melengkapi data-

data sebagai syarat untuk keperluan pendaftaran suatau badan hukum ataupun untuk

mendaftarkan suatu hak pada kantor pertanahan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sebagi

alat bukti pengesahan foto copy ini dapat di pergunakan dalam proses persidangan di pengadilan,

yang mana antara tergugat dan penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy

bermaterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya.

Pendapat lain didapat penulis pada saat melakukan wawancara pada salah satu notaris,

notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa legalisasi, waarmerking dan pengesahan foto copy

tetap merupakan akta di bawah tangan kecuali Coppie Collatione sebagai akta otentik karena

coppie collatione berupa salinan yang dibuat notaris berdasarkan permintaan salah satu pihak

karena aktanya hilang.

Sedangkan untuk waarmerking pihak yang berkepentingan membawa surat yang telah

ditandatangani untuk di daftarkan dalam daftar khusus untuk itu yang ada di kantor notaris,

sehingga notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat, tanda tangan serta tanggal yang

tercantum dalam surat tersebut karena notaris hanya mendaftarkan surat di bawah tangan tersebut

pada buku daftar yang ada di kantornya, dan memberikan kepastian mengenai tanggal

penerimaan surat itu.

Berbeda dengan Legalisasi dan Waarmerking, Coppie Collatione yang dibuat notaris,

adalah berupa salinan dari surat yang delekatkan pada minuta aktanya yang hendak dipergunakan

kembali atau membuat salinan dari surat atau akta yang dibawa oleh klien setelah aslinya

diperlikankan dan dibuat salinan yang sama bunyinya dengan surat tersebut dan kemudian

dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Lebih simple dan praktis dari legalisasi, waarmerking serta Coppie Collatione adalah

Pengesahan Kecocokan Foto copy, notaris yang bersangkutan hanya mencocokan foto copy dari

surat atau dokumen yang diperlihatkan kepadanya dengan surat atau dokumen aslinya, setelah

dicocokkan notaris memberikan cap jabatan serta di tandatangani surat tersebut, walaupun tanpa

kehadiran para pihak yang berkepentingan dengan surat itu asalkan notaris yang bersangkutan

telah mencocokannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh

Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione serta Pengesahan Kecocokan Foto copy, dari

notaris membantu hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut,
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maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena akta di bawah tangan

kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dengan diakuinya tanda tangan oleh para

pihak serta terhadap pihak yang mengakui tanda tangannya pada surat itu berarti dia juga

mengakui isi surat yang berada di atas tanda tangannya tersebut maka akta tersebut menjadi bukti

yang sempurna.

J. Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie

Colatione dan Pengesahan Foto copy dari Notaris.

Sepanjang pengetahuan kami, umumnya seseorang akan membuat akta-surat-perbuatan

tertentu dihadapan notaris agar berlaku sah resmi menurut hukum, cara ini walaupun biayanya

relative mahal, dianggap yang terbaik dibandingkan dengan perbuatan di bawah tangan

walaupun diatas materai serta dilengkapi saksi. Tapi pada kenyataannya, seperti telah sering

termuat dalam surat kabar, bahkan kami mengalami sendiri, betapa mudahnya akta notaris itu

dibatalkan oleh Hakim Pengadilan, dimana notaries yang bersangkutan tanpa dimintai

pertanggung jawaban atau setidak-tidaknya keterangan.

Jadi sampai dimana tanggung jawab Notaris, yang diangkat ditetapkan-disumpah oleh

Pemerintah, terhadap akta yang dicap serta ditandatanganinya. Dan sampai dimana kekuatan

hukumnya agar masyarakat dapat mengerti kenapa harus ke notaris serta mengeluarkan sejumlah

uang ?” Pekerjaan notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan

penetapan yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Akta otentik ini mempunyai

kekuatan bukti resmi sempurna.

Akta ini dibuat atas kehendak pihak-pihak. Jadi umpamanya yang menghadap itu orang

yang masih dibawah umur (15 Tahun) tetapi pada waktu menghadap notaris mengaku berumur

22 tahun dan membawa keterangan dari lurah memang umurnya 22 tahun. Anak ini menjual

rumahnya, akta dibuat oleh notaris baru kemudian diketahui bahwa anak itu sebenarnya baru

berumur 15 tahun.

Akta itu tetap otentik, apa yang dikatakan dalam akta itu benar tetapi yang melakukan

perbuatan hukum belum cakap, jadi ancaman bisa datang setiap saat dibatalkannya akta itu oleh

hakim bila diadukan yang semestinya anak di bawah umur yang mewakili bertindak hukum

harus walinya. Contoh lain, Notaris dapat membuat akta apabila para penghadap dikenal oleh

notaris atau dipekenalkan kepada notaris, A menjual barang kepada B, A tidak dikenal oleh
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notaris karena tidak ada tanda pengenal (KTP tidak ada), tanda kenal lainnyapun tidak ada,

kemudian A diperkenalkan oleh B tersebut dan saksi C. Cukuplah memenuhi persyaratan hukum,

dua saksi memperkenalkan bahwa ia benar A, akta dibuat, akan tetapi kemudian yang disebut A

itu bukanlah A yang sesungguhnya, itu orang lain, tentu akta ini dapat dimohonkan ke

Pengadilan untuk dibatalkan, akta yang demikian itu cacat, cacat bukan karena notarisnya tapi

cacat karena ulah para penghadapnya.

Terhadap contoh kasus di atas dapat juga berlaku terhadap akta dibawah tangan yang

disahkan atau dibukukan oleh notaris yang berupa; Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione,

ataupun Pengesahan Kecocokan Foto copy sesuai Aslinya, bila dalam pembuatannya terdapat

kesalahan ataupun dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka terhadap akta-akta

dibawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim.

Pada pokoknya, hal-hal demikian itu hakimlah yang menilai ada tidaknya hal yang

dilarang, ada dan tidaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat akta. Apabila itu

ada, maka hakim dapat menyatakan batal (nieting) atau dapat dibatalkan (vernietingbaar).

Perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan sering Nampak samar-samar, semu, disitulah

kelihatan hakim untuk membongkar yang tersembuyi diluar yang samar-samar itu, yang akhirnya

hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah kita mengerti dan pahami, terhadap akta yang dibuat

oleh pejabat umum (Notaris) yang berupa akta otentik ataupun akta yang dibuat oleh para pihak

sendiri tanpa dibuat dihadapan pejabat umum yang berupa akta di bawah tangan, bila di buat

tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap akta itu

dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

Keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah

sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi di hadapannya, maka kekuatan pembuktiannya

berlaku bagi setiap orang. Akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah

merupakan bukti dari pada yang terjadi di hadapannya saja.

Dalam hal akta otentik pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-

undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayanya pejabat tersebut, maka

isi dari akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri, jadi dianggaplah bahwa akta

otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai

dibuktikan sebaliknya.
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Tugas notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan

kutipan , notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat serta dialaminya

serta mencatatnya dalam akta. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban

membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan

pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara ex officio pada prinsipnya tidak

dapat membatalkan akta baik akta otentik ataupun akta di bawah tangan kalau tidak dimintakan

pembatalan, Karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.

Dalam hal notaris membuat akta ternyata melanggar Undang-undang Jabatan Notaris,

maka akibatnya akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

tangan (Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Mengingat bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh

para penghadap dan tidak menjadi kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materill isinya, maka

tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi

akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak, kesalahan itu tidak dapat

dipertanggung jawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah diinformasikan demikian itu

kepada notaris.

Seorang notaris salah menyalin akta, maka salinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum

sebagai alat bukti tertulis, karena kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya (Pasal 1888

KUH Perdata). Dalam hal akta notaris menjadi persyaratan untuk sahnya suatu perbuatan hukum

dan tidak dipenuhi, misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas, maka isi dan aktanya batal

(Pasal 1682, 1171 KUH Perdata), jadi baik perbuatannya maupun aktanya batal. Suatu akta yang

tidak cacat secara yuridis, maka hanya perbuatan hukumnya saja yang dibatalkan.

Kesalahan dalam bentuk akta, yaitu apabila bentuknya suatu pernyataan keputusan rapat

umum luar biasa sedang yang seharusnya berita acara rapat, maka aktanya batal tetapi isinya

tidak. Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu Undang-undang memberi

batas waktu untuk menuntut berdasarkan pembatalan. Undang-undang memberi pembatalan

apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri.

Dibatalkannya suatu perbuatan hukum tidak berarti bahwa perbuatan hukumnya sah,

berlaku, apabila dalam batas waktu tertentu tidak diajukan tuntutan pembatalan. Dalam hal

terdapat salah satu pihak yang belum cukup umur dan tidak cakap dianggap tidak dapat

melaksanakan kepentingannya dengan baik, maka pihak tersebut diberi wewenang oleh undang-
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undang untuk menghindarkan diri dari akibatakibatnya, sepanjang pihak yang bersangkutan tidak

cakap, dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim.

Dalam hal pembatalan kiranya memang diperlukan putusan hakim, karena selama tidak

dimintakan pembatalan perjanjian atau akta itu tetap berlaku sah untuk para pihak yang

membuatnya. Dalam hal batal demi hukum, kalau tidak terjadi sengketa maka tidak perlu

kebatalan itu diputus oleh hakim, tetapi kalau kemudian terjadi sengketa perlu kebatalan itu

diputus oleh hakim dan saat batal itu berlaku surut sejak perjanjian itu dibuat.

Dalam hal akta di bawah tangan yang diakui dimintakan pembatalan, maka hakim dapat

membatalkan akta tersebut apabila terdapat bukti lawan, suatu akta juga dapat menjadi batal

demi hukum apabila tidak dipenuhinya suatu syarat objektif suatu perjanjian dan suatu akta dapat

dibatalkan dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian, selain itu dapat juga

pembatalan akta dibawah tangan mengenai kewenangan notaris pada pasal 15 ayat (2) Undang-

undang Jabatan Notaris, jika tidak dipenuhinya syarat dan tata cara yang diatur menurut

ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tentang Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione

dan Pengesahan Kecocokan Foto copy dengan surat Aslinya.

K. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, akhirnya penulis sampai juga

pada kesimpulan dan saran sebagai berikut ;

1. Fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto

copy, atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa Legalisasi, memberikan

kepastian tandatangan, tanggal dan isi akta. Waarmerking, memberikan kepastian

mengenai tanggal pendaftaran di hadapan Notaris, Coppie Collatione, merupakan

salinan yang dibuat oleh notaris atas permintaan salah satu pihak yang

berkepentingan dan Pengesahan Kecocokan Foto copy memberikan kepastian

terhadap kecocokan foto copy dari surat aslinya. Sehingga akta di bawah tangan yang

telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan

Kecocokan Foto copy, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal,

tandatanagan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut,

sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya

tandatangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan.
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2. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie

Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy dari Notaris dapat dibatalkan oleh

hakim, meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban

membuktikan, tetapi secara ex officio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta

kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak

diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif

dan unsur objektif suatu perjanjian.

L. Saran-Saran

1. Dalam hal pembuatan Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan

Kecocokan Foto copy, diharapkan kepada para Notaris dapat dengan sungguh-

sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk

menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari dan kepada para pihak

yang hendak melegalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan

Kecocokan Foto copy hendaknya lebih dahulu dijelaskan.

2. Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk

mengutarakan hal yang sesungguhnya berdasarkan dengan iktikad baik dan kejujuran,

agar akta tersebut sempurna dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga

tidak merugikan pihak manapun.
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Sanksi Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging

Oleh :

Ma’arif

Abstraksi :

Tindak Pidana Illegal Logging dan Penerapan sanksi Pidana yang berlaku. Tindak Pidana
Ileggal logging Kejahatan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan berupa kegiatan
penebangan kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat
yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan, selanjutnya berdasarkan hasil
seminar para diperoleh istilah illegal logging. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal
logging berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan
dibidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
a Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan

Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana Kehutanan tidak dirumuskan
secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir dibeberapa kalangan. Rumusan unsur-
unsur tindak pidana pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk
diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa
izin.

b. Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).
c. Sanksi Pidana Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan

imperatif ancamannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan
korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang
dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai
pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.

d. Pertanggungjawaban pidana korporasi
Dalam hal pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak
disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak
pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan dibidang Kehutanan yang
selanjutnya dikenal dengan istilah illegal logging, dikenakan sanksi yang dikenakan
tersebut: a). pidana penjara b) Denda c). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat
yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.
Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat
terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat
menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang
dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan,
akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan
menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Kata Kunci : Sanksi, Tindak Pidana dan Illegal Logging.
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A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah

kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini

secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang

berbunyi : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan

luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan

ini kemerdekaannya “.

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam

melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu

bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia

sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara

Indonesia ,yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan

menyelenggarakan pembangunan, pembangunanan pada dasarnya merupakan perubahan positif.

Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke

masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu

proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan

masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung

berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan

manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat

yang adil, makmur dan sejahtera merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD

1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang

dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai

bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik
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hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil

maupun hukum materielnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan

dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral,

jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan

UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan

dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti

perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk

mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan

dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut

masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilainilai yang ada. Untuk itu

dalam pandangannya beliau menyatakan : “ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya

mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang

sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia

yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di

Indonesia.”1

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra

mengatakan, bahwa ”proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan

pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu

nanti dijalankan”2.

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi

Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum

pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu :

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;

2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan mempertanggung jawabkan

seseorang melakukan perbuatan itu; dan

1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28
2 Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23



vi

3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;3

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur

dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan

bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam

menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah

ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan

yakni :

a. tahap kebijakan legislatif ;

b. tahap kebijakan yudikatif dan

c. tahap kebijakan eksekutif

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung

didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam

hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada

permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum,

kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat

undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan

hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif

dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan

kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan

kejahatan (criminal policy) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi

globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan

proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan

terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai

penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat

3 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136
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penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen

lingkungan hidup.

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga

kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3)

UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Kawasan hutan

merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk

memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan

hutan.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan

menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan

hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir,

erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi

pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan

pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak

pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang

biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan

terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong),

penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari

kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Illegal loging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai

pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-

kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-

kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan

pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum

(penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap

pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41

tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut

tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana illegal
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logging, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah

illegal logging.

Yang dimaksud dengan illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun

2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil

hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah

penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, illegal logging merupakan penebangan kayu

secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu

didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan

penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.4

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang,

memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan berupa penebagangan liar tanpa ijin dari

pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasaldalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No.

41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin

pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal

78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dalam

KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang

adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana

terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan

ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang

berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan

menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan

(criminal policy) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan

kesejahteraan masyarakat (social welfare), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang

karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama

4 Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal
Logging, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003 hal 2
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dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang sebesarbesarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Logging ini menjadi

sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif,

yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana illegal

Logging, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan

seseorang melakukan perbuatan illegal logging dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan

serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam

tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah dengan judul : “SANKSI

TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut : Bagaimanakah tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada

penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka

disusun tujuan penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menjelaskan  tindak pidana

illegal Logging dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang. Untuk memberikan bahan

masukan/kontribusi kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya

dalam permasalahan penanganan illegal Logging dan sebagai salah satu pelaksakan Tri Darma

Perguruan Tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan

terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu

disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.5

5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, 1988 hal. 9
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Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam

penanggulangan tindak pidana Illegal Logging beserta sanksi yang dikenakan terhadap

pelaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Kehutanan yang diubah

dengan Undang-undang No.19 tahun 2004 keduanya tentang Kehutanan.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam

menetapkan dan merumuskan tindak pidana Illegal Logging dan penerapan sanksinya, maka

pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang

digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang

merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian

hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai

untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum serta penelitian

terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum

pidana.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam

undang-undang, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut oleh badan

yudikatif, maka untuk memperlancar penelitian ini peneliti kepustakaan;

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang

diperoleh dilapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Namun penelitian ini

terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normatif,

sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis. Sumber data

yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Adapun bahan–bahan

hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah

dan hasil penelitian. Untuk data primer diperoleh dengan aparat penegak hukum dalam hal

pemegang kekuasaan yudikatif yang memegang kekuasaan untuk menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana illegal Logging.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data

yang dipakai adalah : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum
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primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana

dalam penanggulangan Illegal Logging.

Data yang siperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara

identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis

normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang

digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisia kualitatif. Analisa kualitatif

digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data

yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan

dengan penerapan hukum tindak pidana illegal logging serta memberikan kontribusi berupa

solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

F. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun,

yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap

bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan,

sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba

memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-

hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan

secara khusus dalam peraturan perundangundangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya

aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam

Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan

rakyat (hutan milik).

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan

hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-

paeraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.”6 Hukum

kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan

dan pengurusan hutan dan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi

urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan

penanaman kayu diatas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, penulis cenderung memberikan

6 Idris Sarong Al Mar, Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum, Departemen Kehutanan, Jakarta,
1993 hlm.8
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definisi hukum kehutanan sebagai berikut. Hukum Kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan

hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan

antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu :

(1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,

(2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan

(3) mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang

berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum

kehutanan tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah

dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan

persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun

1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang ini hanya berisi ketentuan

yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam

peraturan yang lebih rendah.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah

aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat

setempat. Jadi, sifatnya lokal. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah :

1. hak membuka tanah di hutan;

2. hak untuk menebang kayu;

3. hak untuk memungut hasil hutan;

4. hak untuk menggembalakan ternak, dan sebagainya.

1. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex specialis) karena hukum kehutanan ini

hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan

perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan

kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu,

hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis, sedangkan hukum lainnya seperti hukum

agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (lex specialis derogat legi generalis).7

7 Ibid
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Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar

dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

2. Asas-Asas Hukum Kehutanan

Sebelum membicarakan asas hukum kehutanan perlu dikemukakan pengertian asas

hukum. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma

hukum konkret. Akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum

yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut.

Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum

positif 8.

Asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang

peraturan yang konkret dan yang bersifat umum atau abstrak. Pada uumnya asas peraturan

yang konkret dan yang dalam peraturan hukum konkret. Untuk menemukan asas-asas hukum

tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti

menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu.

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan-peraturan maupun perundang-undangan

kehutanan, dapat dikemukakan asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal

13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua

macam yaitu langsung dan tidak langsung.

2. Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus

senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan

manfaat yang terus-menerus (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 jo.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hukum

Tanaman Industri).

Tujuan atas kelestarian hutan, adalah : (1) agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan

produksi dari jenis kayu perdagangan pada rotasi yang berikut, dan seterusnya, (2) untuk

penyelamatan tanah dan air dan (3) untuk perlindungan alam.

8 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1986. hal 32
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3. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang

layak (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 7 tahun 1990).

4. Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut

berperan serta untuk mencegah dan membatasi kesudakan hutan dan hasil hutan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (lihat

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967).

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas dalam

penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi : (1) asas manfaat dan

lestari, (2) kerakyatan dan keadilan, (3) kebersamaan, (4) keterbukaan, dan (5) keterpaduan.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun

2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Dengan berlakunya Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah

menimbulkan ketidak pastian hukum dan berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan

terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut

karena undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai

hilangnya perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya

undang-undang tersebut. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau

perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan

bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat

(4) Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa : “pada

kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan

terbuka“

Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang

tersebut dan tidak diberlakukan surut. Akibat dari ketentuan pasal tersebut menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan dikawasan hutan terutama

bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang

tersebutg sehingga dapat menempatklan pemerintah dalam posisi yang sulit dalam

mengembangkan iklim investasi.
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Oleh karenanya undang-undang ini tercipta dalam rangka kepastian hukum dalam

berusaha dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan guna mendorong minat serta

kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia dimana ketentuan mengenai yang akan

diatur berdasarkan Keppres.

6. Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan

Merupakan pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan

No. 1 tahun 2004 menjadi undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan namun

tidak mengubah substansi yang terkandung dalam undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan.

7. Tujuan Perlindungan Hutan

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk : (1)

melindungi dan membatasi keusakan-kerusakan hutan dan hasilhasil hutan yang disebabkan

oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, dayadaya alam, hama, dan penyakit, dan (2)

mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Didalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan

kawasan hutan merupakan usaha untuk : (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabakan perbuatan manusia, ternak, kebakaran,

daya-daya alam, hama serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat

yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan

hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan

hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung

jawab.

2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta

penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.

3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.

4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
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5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya

alam.

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu :

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat.

2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar

hutan.

3. Perladangan berpindah-pindah.

4. Sempitnya lapangan pekerjaan.

5. Kurangnya kesadaran masayarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lainlain

G. Pengertian Ilegal Logging

Pengertian “Illegal Logging” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara

eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari

pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Berdasarkan pengertian secara harfiah

tersebut dapat disimpulkan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu

kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah

menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebagan Kayu

Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan

Taman Nasional Tanjung Putting, istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu

ilegal.

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM

Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu : bahwa illegal logging adalah “Operasi/kegiatan kehutanan

yang belum mendapat izin dan yang merusak”. Illegal logging identik dengan istilah

“pembalakan illegal” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang

berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan

hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI illegal logging membagi menjadi dua yaitu : Pertama, yang

dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.

Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak

mempunyai hak illegal untuk menebang pohon. Gambaran tentang illegal logging ini

menunjukan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait,

mulai sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal
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hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan

yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang illegal. Proses illegal

logging ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari

hasil illegal logging itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya

bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang

bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan

sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkam bahwa illegal

logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan

hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak

sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu

perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan illegal logging

tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan

kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang

dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.. Illegal logging adalah rangkaian kegiatan

dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang

bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah perusakan hutan yang akan

berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena

kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehenshif, maka illegal logging

mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No.23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :“Perusakan

lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik

dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang

pembangunan berkelanjutan.”

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2),

yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik

atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai

dengan fungsinya.” Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-

undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung
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pengertian yang bersifat dualisme yaitu : pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan

memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang

melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan

nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan

pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap

perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan

pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi

hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu

bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan

sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan

tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan

mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi

atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang

berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan illegal logging. Analisis yuridis tentang illegal

logging yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa

kegiatan illegal logging ini merupakan kegiatan yang unprediktibel terhadap kondisi hutan

setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada.

Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai

konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam

proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat

mengintegralisasi upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan

lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan

yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest management) dan pembangunan berkelanjutan

(sustainable development).

Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa :“istilah” pelestarian kemampuan lingkungan

yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan

“lingkungan”, sehingga kedua pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak

dipertentangkan satu dengan yang lain”14.

14 Koesnadi Harjdasumantri, Op cit
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Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga

mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan

yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest) dan asas ecolabelling .asas hutan berkelanjutan

(sustainable forest) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan

kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.asas

ecolabelling adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari

melalui mekanisme pelabelan.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu

kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan

kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah illegal logging.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang

oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi

penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih

dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang

bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku

menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat

yang sepi dari kejahatan15 .

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan illegal logging merupakan suatu

kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial

budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial

dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga

perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau

keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal

logging ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun

dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya illegal logging disebut

juga istilah transnational crime dan extra ordinary crime.

15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit
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H. Tindak Pidana Illegal Logging Dan Penerapan Sanksi Pidana.

Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan UU No. 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Masalah kebijakan kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tampaknya tidak terlepas

dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu

semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan

atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

2. Masalah Subjek Tindak Pidana

Perumusan Tindak Pidana Illegal logging dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal

78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”.

Namun dalam pasal 78 ayat ( 14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama

badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap

pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan

ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang

dijatuhkan”

Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau

badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana illegal logging dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka

menurut UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 78 ayat (14) pertanggungjawaban pidana (penuntutan

dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3

(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

3. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

- Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni

dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran”

- Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11)
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- Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12)

4. Masalah Perumusan sanksi Pidana

UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan

kepada pelaku yaitu :

a. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan

pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang

dipakai untuk melakukan kejahatan

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha

(korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam

pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal

80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi

sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya

rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin

usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan

hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78

Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian

kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana

penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena

perumusan bersifat imperatif kumulatif Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif

bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup

besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-

alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan

menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar

dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP

(pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau

dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan.
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Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif,

karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam)

bulan atau 8 (delapan) bulan.

Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi

meskipun pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau

atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan

terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan

pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan

kepada pengurusnya Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas,

perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan

jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi.

Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh

karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang

dijatuhkan secara kumulasi.

5. Masalah Ancaman Pidana Maksimal Ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undang-

undang ini termasuk tinggi. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana

kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10)

dan ayat (11) lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran ayat (8) dan ayat (9) meski

untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.

6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan - Dari berbagai perumusan Tindak

Pidana Illegal Logging dalam UU No. 41 Th. 1999 tercantum unsur sengaja atau

kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak

pidana Illegal Logging menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban

berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau

culpabilitas.

Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak

dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (“strict liability atau “absolute liability”).

Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan

dengan menggunakan prinsip/ajaran strict liability” atau ”vicorius liability”. Dimana ajaran

ini lebih menitik beratkan pada actus reus (perbuatan yang dilarang) tanpa
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mempertimbangkan adanya mens rea (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah

membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

7. Masalah sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi

a. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau

badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya

berorientasi pada korporasi. Artinya harus ada ketentuan khusus mengenai :

1. jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi

2. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana

b. sanksi denda dalam undang-undang ini (terlebih dikaitkan dengan adanya pidana

”kurungan pengganti”) lebih berorientasi pada orang walaupun pidana denda sendiri

dapat dijatuhkankepada korporasi.

c. Meskipun undang-undang ini tidak membedakan antara maksimal denda perorangan dan

denda untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada korporasi terlihat

pada tindakan administratif dalam pasal 80, akan tetapi tindakan administratif ini tidak

diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang

mengandung pengertian sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang

dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku

tindak pidana .

d. Pasal 78 ayat (14) tentang pertanggung jawaban korporasi tidak ada ketentuan yang

menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah

melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, pasal 78

hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Pasal 80 menegaskan

bahwa mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan melanggar hukum dalam

undang-undang ini mewajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat

kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.

Ketentuan pasal ini dapat menjadi masalah, apakah berlaku untuk korporasi atau tidak,

karena dalam pasal itu tidak disebutkan “penjatuhan pidana terhadap korporasi”, Namun dapat

juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi karena pasal ini mengandung pernyataan umum tentang

“setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan

dibeberapa daerah yakni Kecamatan Rejotangan, terhadap perbuatan mempergunakan,
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menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari

pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana illegal logging, pada tahap

aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal

sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999

tentang Kehutanan. Tidak adanya definisi tindak pidana illegal logging tersebut sering kali

terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan

illegal logging itu sendiri dalam tahap aplikasi.

I. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan,

sebagai berikut ;

1. Tindak Pidana Illegal Logging dan Penerapan sanksi Pidana yang berlaku. Tindak Pidana

Ileggal logging Kejahatan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan berupa kegiatan penebangan

kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang

yang dapat berpotensi merusak hutan, selanjutnya berdasarkan hasil seminar para diperoleh

istilah illegal logging.

Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging berdasarkan UU No.41 Tahun 1999

tentang Kehutanan adalah perbuatan dibidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal

78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana Kehutanan tidak dirumuskan secara

tegas sehingga menimbulkan multi tafsir dibeberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur

tindak pidana pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan

kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau

masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan

kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun

yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

b. Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).

c. Sanksi Pidana Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan

imperatif ancamannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan

korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang dijatuhi
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pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana

pengganti untuk denda yang tidak dibayar.

d. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam hal pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak

disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak

pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

2. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan dibidang Kehutanan yang

selanjutnya dikenal dengan istilah illegal logging, dikenakan sebagaimana rumusan dalam

Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut: a). pidana

penjara b) Denda c). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk

kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana

ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak

pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil

hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta

para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan

hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang

J. Saran-Saran

Bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging

berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka perlu

disempurnakan dan dilakukan tentang hal –hal sebagai berikut :

1. Definisi illegal logging perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, terhadap

subyek hukum tindak pidana illegal logging sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap

pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang

berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging, terhadap sanksi pidana

sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan

kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif,

mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara,

ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah
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hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga

harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib.“ Dan

untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang

dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang

mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas

kejahatan illegal logging diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan

sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.
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KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIF

UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi di Kabupaten Tulungagung),

Oleh :

1. M. Sri Astuti Agustina (Dosen)
2. Heru Nur Cahyo (Mhs)

Abstraksi :

Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang no.23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi   di  Kabupaten
Tulungagung. Perlu untuk diteliti karena Kabupaten Tulungagung adalah salah satu
daerah yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak.
Dalam upaya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan anak, faktor-faktor penyebab
kekerasan anak, dan pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung,.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari
permasalahan yang ada, bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang ada di Tulungagung
adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. yang
korbannya kebanyakan adalah anak-anak dari warga Tulungagung yang bekerja sebagai
TKI. Sedangkan faktor-faktor penyebab kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung
adalah faktor kurangnya perhatian keluarga, anak tersebut berasal dari keluarga TKI,
keluarga yang tidak harmonis, pergaulan bebas, dan korban perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Kekerasan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

A. Latar Belakang Masalah.

Anak merupakan aset bangsa di masa depan yang harus dijaga dan dilindungi, sehingga

anak-anak dapat berkembang dengan normal, ceria, sehat dan bahagia, bebas dari rasa ketakutan

dan traumatik. Namun keadaan yang seharusnya terjadi seperti yang diharapkan dapat terancam

dikarenakan adanya isu-isu dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak seringkali terjadi

di lingkungan tempat tinggal anak, bahkan yang membuat miris adalah kekerasan anak dapat

terjadi di dalam keluarga mereka sendiri, juga di lingkungan sekolahnya dimana kedua tempat

tersebut seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk anak.
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Berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat

(1), yang menyebutkan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang

dilakukan pada seseorang yang berusia dibawah 18 tahun atau anak yang masih dalam

kandungan. Sedangkan arti kekerasan, dalam The Social Work Dictionary Barker,

mendefinisikan abuse (kekerasan) sebagai “Improper behavior intended to caused phsycal,

psychological, or financial harm to an individual or group” (kekerasan adalah perilaku tidak

layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik

yang dialami individu maupun kelompok).1

Kekerasan terhadap anak sangat menggugah rasa kemanusiaan kita. Beberapa contoh

kerasan terhadap anak yang sering kita ketahui antara lain berupa kekerasan fisik, psikis, seksual,

dan perdagangan anak. Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak ada beraneka ragam,

biasanya yang paling sering terdengar  adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Disamping itu

ada pula keterkaitan erat dengan faktor cultural dan struktural dalam masyarakat.

Dari faktor cultural misalnya adanya pandangan bahwa anak harus patuh terhadap orang

tua, sehingga terkadang menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap anak. Bila si anak

dianggap lalai, rewel, tidak patuh dan menentang kehendak orang tua, dia akan memperoleh

sanksi atau hukuman yang kemudian menghakimi dan berubah menjadi tindak kekerasan.

Dari faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris)

baik di lingkungan keluarga atau masyarakat, disini anak dalam posisi dilematis. Anak-anak

dianggap lebih rendah karena secara fisik mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa,

bahkan anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya. Karena itu menjadi

tanggung jawab kita bersama, khususnya para orang tua, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, bersosialisasi, berpartisipasi optimal sesuai harkat

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Negara kita telah mempunyai peraturan per Undang-Undangan yang mengatur

tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada susunan perUndang-Undangan yang paling

dasar, yaitu Undang-undang Dasar 1945, terdapat pasal yang mengatur tentang hak-hak anak,

1 Abu Huraerah, 2007, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa,Bandung, hlm 47.
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yaitu pada pasal 28 ayat 2, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.2

Penulis akan menyoroti kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten

Tulungagung. Pada tahun 2011 terdapat 43 kasus anak yang pernah ditangani di Polres

Tulungagung, 36 kasus diantaranya merupakan kasus pencabulan anak, sementara 7 sisanya

kekerasan fisik.3 Ironisnya, para pelaku pencabulan anak ini minim pemahaman perlindungan

anak. disamping itu, Kabupaten Tulungagung merupakan Kabupaten yang memperoleh predikat

KLA (Kabupaten Layak Anak) 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tahun-tahun terakhir, dengan

demikian seharusnya program perlindungan anak telah berjalan dengan baik, ataupun mungkin

sebaliknya karena hambatan-hambatan juga mungkin terjadi dalam upaya penyelenggaraan

perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

tentang kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin meneliti , apa yang

menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung dan

bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan  Undang-Undang no.23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian.

Bertolak dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulisan penelitian

ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Kekerasan

terhadap anak di Kabupaten Tulungagung serta menganalisis penyelenggaraan perlindungan

anak berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di

Kabupaten Tulungagung.

D. Metode Penelitian

1. jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

2 http://Berita-Komisi E Jatim Ajukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/20
November 2012

3 http://Kota Tulungagung.blogspot.com/ 15 Januari 2013
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena   penelitian

dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta hukum

yang digunakan dalam mendukung penulisan tesis.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach).4 Penelitian ini berusaha

menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa

melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik.

2. Tehnik Analisis Data

a. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing dari data-data yang telah

diperoleh. Editing artinya pemilahan, pemilihan, dan penggunaan data-data yang

relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis akan menambahkannya dengan

hasil wawancara dan studi pustaka yang sudah disesuaikan dengan pokok

pembahasan penelitian.

b. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan,

dimaksudkan untuk  memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau

bagian-bagian tertentu dari penelitian.

Dari data yang telah dikumpulkan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas,

yang memungkinkan untuk bisa diterapkan (diinterpretasikan) secara langsung dalam

masyarakat..

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Di

Kabupaten Tulungagung.

a.Pengertian Kekerasan
Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut

WHO tahun 2000, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman

atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat

yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/ trauma, kematian,

kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

4 Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, hlm.22.



vi

Barker mendefinisikan child abuse merupakan tindakan melukai berulang-ulang

secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat,

hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan

seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak

diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis

atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat

didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa ijin atau dengan paksaan, disertai oleh

kekerasan fisik.

b.Berdasarkan teori-teori para ahli secara garis besar, kekerasan anak dapat dipicu oleh:

a. Faktor ekonomi: berasal dari keluarga miskin, berasal dari kalangan bawah, terisolasi

secara social, kondisi lingkungan yang buruk (biasanya dipicu dari keadaan

perekonomian keluarga yang mengharuskan anak tinggal di tempat yang kumuh dan

lingkungan sosial yang kurang baik)

b. Faktor keluarga: berasal dari keluarga yang broken home, dibesarkan dengan orang

tua tunggal, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak, adanya pewarisan

kekerasan antar generasi keluarga.

c. Faktor kesehatan: dari sisi pelaku adanya penyakit yang menyebabkan dorongan

seksual begitu tinggi, dari sisi korban adanya penyakit atau cacat.

d. Faktor psikologi: adanya stress, keberadaan anak yang tidak diinginkan sejak dalam

kandungan, orang tua belum matang secara psikologis untuk menikah dan memiliki

anak.

Dapat dibandingkan dengan yang terjadi di Tulungagung, yaitu dalam data Profil Anak

Kabupaten Tulungagung tahun 2013, disebutkan bahwa penyebab terjadinya kasus

kekerasan terhadap anak adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a. Kurangnya perhatian keluarga;

b. Anak keluarga TKI;

c. Keluarga tidak harmonis;

d. Pergaulan bebas; dan

e. Korban perkembangan teknologi.5

5 Buku Profil Anak Kabupaten Tulungagung 2013, op.cit, hal. 170
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Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sunarto Agung

Laksono, Amd. di LPA Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa faktor yang paling

banyak mempengaruhi adanya kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik,

psikis, dan seksual adalah dulunya pelaku merupakan korban, kecuali untuk kasus

penelantaran. Bisa juga karena pengasuhan yang salah. Menurut beliau apabila semasa

kecil pelaku mendapatkan perlakuan yang kasar dan sering disakiti secara psikis dan

fisiknya, maka kemungkinan besar pada saat sudah dewasa nanti pelaku juga melakukan

hal yang sama baik terhadap anaknya sendiri maupun terhadap anak lain. Kasus

kekerasan seksual juga demikian, apabila semasa kecil pelaku pernah mengalami

kekerasan seksual, terutama kasus sodomi, maka kemungkinan pada saat dewasa dia juga

dapat melakukan hal yang sama terhadap anak-anak. untuk kasus penelantaran terjadi

diakibatkan hubungan orang tua yang tidak harmonis, sehingga anak terabaikan. Di

Tulungagung banyak penduduk yang bekerja sebagai TKI, sebagian besar kasus

penelantaran diakibatkan oleh perceraian orang tua yang sudah lama berpisah karena

memutuskan untuk menjadi TKI, dan penelantaran tersebut terjadi karena masing-masing

dari orang tua si anak telah menikah lagi, maupun terjadi perebutan hak asuh anak yang

tidak selesai-selesai, sehingga anak menjadi korban. 6 Menurut Bpk. Sunarto dalam

tahun-tahun terakhir ini jika ditelaah lebih dalam, sebetulnya faktor ekonomi tidak

banyak memberikan alasan terjadinya kekerasan anak, karena biasanya korban malah

bukan dari keluarga yang kurang mampu, justru kemajuan teknologi dan trauma masa

kecil yang sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Maria rusdiana,

selaku anggota UPPA POLRES Tulungagung, menyebutkan bahwa faktor-faktor

penyebab terjadinya kekerasan anak antara lain disebabkan karena broken home (korban

berasal dari keluarga yang berantakan, atau perceraian orang tua), kurang baiknya

pengasuhan karena korban ditinggal orang tuanya pergi bekerja sebagai TKI ke luar

negeri, berasal dari keluarga yang kesulitan ekonomi, kemajuan teknologi yang dapat

memicu pergaulan bebas. 7

6 Hasil wawancara dengan Bpk. Sunarto Agung Laksono, Amd., log.cit.
7 Hasil wawancara dengan Brigadir Maria Rusdiana, log.cit.



vi

Menarik untuk ditelaah bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan

anak di Kabupaten Tulungagung adalah karena seorang anak baik pelaku maupun korban

berasal dari keluarga TKI. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan

kasih sayang secara langsung dari kedua orang tua sangat mempengaruhi anak untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Tulungagung merupakan salah satu daerah

yang terkenal dengan TKI yang bekerja ke luar negeri, banyak kasus setelah warga

Tulungagung menjadi TKI akan mempengaruhi keutuhan rumah tangganya, banyak

perceraian yang terjadi di kalangan TKI di Tulungagung, hal ini juga mengakibatkan

anak-anak mereka menjadi korban penelantaran karena ditinggal orang tuanya mencari

pasangan baru masing-masing, ataupun terjadi perebutan hak asuh anak, sehingga anak

terluka secara psikis.

F. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung.

Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)

pasal 59 menyatakan bahwa, pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

a. Dalam situasi darurat

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seks

e. Anak yang diperdagangkan

f. Anak yang menjadi korbn penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat

adiktif lainnya (NAPZA)

g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan

h. Anak korban kekerasan baik fisik dan mental

i. Anak yang menyandang cacat

j. Dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

. Beberapa  contoh program pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan

perlindungan anak yang tertulis dalam buku Profil anak yang diterbitkan oleh LPA

Tulungaung dan PEMKAB Tulungagung, dibantu oleh UNICEF, adalah sebagai berikut:
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a. Penyusunan Rencana dan strategi.

b. Regular meeting dan pertemuan incidental.

c. Pembentukan KPA Kecamatan dilanjutkan Penguatan Kapasitas KPA Kecamatan.

d. ToT Hak Anak (Kepala Puskesmas, Kacabdin Pendidikan, Anggota DPA, OSIS

SMA/SMK/MA dan SMP/MTs tiap 2 tahun sekali).

e. Pembentukan DPA (Dewan Perwakilan Anak).

f. Kumpul Bocah (setiap dua tahun sekali).

g. Sosialisasi Hak Anak (Organisasi Perempuan, Kader PKK seluruh desa, anggota

MUI, 600 guru untuk sertifikasi akan dilanjutkan secara bertahap hingga 13 ribu guru,

pengurus PGRI, MKKS SMP/SMA, pada stakeholder di 30 desa, pada stakeholder di

10 kecamatan, pada kegiatan MOS di beberapa sekolah).

h. Sosialisasi akta kelahiran, advokasi PERDA, pelatihan bagi perangkat desa dan bidan

desa, pelayanan jemput bola dan kolektif, bantuan akta kelahiran gratis untuk

AUSKM dan baduta 3000 pertahun mulai 2002 hingga sekarang.

i. Pelatihan pencatatan kelahiran bagi bidan dan sekretaris desa sekabupaten

Tulungagung.

j. Pencetakan KIE 6 jenis poster, 3 kali jurnal dan beberapa leaflet kelembagaan.

k. Penyusunan Profil Anak dan Perempuan tahun 2006,2008, dan 2010.

l. Pemasangan spanduk Perlindungan Anak di seluruh instansi setiap pecan peringatan

HAN mulai 2006.

m. Lomba untuk pemahaman anak (lomba madding, lomba pidato, menulis essay).

n. Seminar untuk membangun guru ramah anak.

o. Pelatihan alternative care bagi jejaring PPT.

p. Sosialisasi Alternatif care bagi organisasi perempuan se Kabupaten Tulungagung

termasuk perwakilan kecamatan.

q. Motifasi pekerja anak yang DO untuk kembali ke sekolah (PPA PKH)-135 pada

tahun 2008 dan 60 penerima manfaat tahun2010.

r. Pengembangan media untuk peubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk

penghapusan kekerasan, eksploitasi terhadap anak termasuk trafiking di 10 desa pilot.
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s. Dukungan program untuk PSP (Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) agar

tidak terjadi kekerasan, eksploitasi dan trafiking terhadap anak di 10 desa pilot berupa

posyandu remaja, forum anak desa.8

Untuk menyelenggarakan Perlindungan Anak sebagai implementasi dari Undang-

Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerinth Kabupaten bekerja sama

dengan LPA Tulungagung, dimana kiprah LPA merespon situasi anak di kabupaten

Tulungagung yang diperoleh penyusunan assesmant dengan survey dan pembuatan data

base, penyusunan perencanaan, pelaksanaan program berupa penguatan kapasitas dan

realisasi aktifitas yang mendukung perlindungan anak, penyebaran informasi kepada

masyarakat, kegiatan advokasi kebijakan dan anggaran, pendampingan korban perlakuan

salah terhadap anak termasuk dukungan psikososial. Respon tersebut pada dasarnya

memberikan dukungan pada program, stakeholder dan jejaring pemerintah dalam

melaksanakan mandatnya untuk melakukan perlindungan anak. penguatan pemerintah di

level kecamatan seperti Kepala UPT Pendidikan maupun Kepala UPT KB. Disamping itu

pada kader-kader PKK, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM

(Pekerja Sosial Masyarakat) yang merupakan bagian dari anggota masyarakat

mendapatkan dukungan penguatan dan pendampingan untuk mampu melaksanakan

kiprahnya dalam menjangkau anak-anak dalam situasi khusus. Untuk partisipasi anak

pengembangan jejaring dengan melibatkan Dewan Perwakilan Anak dan Pengurus OSIS.

Sedangkan di bidang kesehatan telah berjejaring dengan Puskesmas hingga beberapa

professional medis. 9

Untuk menyelesaikan masalah kekerasan anak, LPA Tulungagung biasanya

menemukan langsung kasus-kasus anak tersebut, ataupun melalui pelimpahan dari

Kepolisian, NGO, LSM (seperti LSM Muhamadiyah, Aisyah, STAIN), juga dengan cara

bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. LPA Tulungagung memiliki

pendonor dana, antara lain dari: UNICEF, Save The Childern, IOM, USAID, ILO, dan

nasional di tingkat nasional berasal dari kementrian sosial dan dinas-dinas terkait.

Bentuk layanan yang telah dilakukan di Kabupaten Tulungagung antara lain

adalah pusat pelayanan terpadu (PPT) yang kemudian diganti nama dengan Pusat

8LPA Tulungagung dengan Pemerintah Tulungagung, atas dukungan UNICEF, Profil  Anak dan
Perempuan Kabupaten Tulungagung tahun 2010, hal.121

9 LPA Tulungagung, Laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung Tahun 2013, hal 3.
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Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan di RSUD dan puskemas, RS.

Bhayangkara yang melayani korban kekerasan, Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum

(BKH Kartini), Lembaga Perlindungan Anak sebagai lembaga pendamping korban untuk

management kasus. Bentuk-bentuk layanan berupa semua langkah yang layak untuk

meningkatkan pemulihan fisik dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat seorang anak

yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan;

penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang tidak manusiawi atau

merendahkan martabat.10

Berikut ini adalah tabel layanan pendampingan korban yang telah dilakukan oleh

LPA Tulungagung dari tahun 2012 sampai  2013, sebagai berikut:

TABEL 6

LAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN

NO. JENIS KASUS KEGIATAN CAPAIAN KENDALA

1
Seksual dan

cabul sebanyak
49 kasus

Pemulihan trauma
psikis, konsul bantuan

hukum,upayakan
bantuan ke

masyarakat, pkk, atau
pemerintah,koordinasi

dengan jejaring

Kasus
tertangani, anak

terpenuhi
haknya, ada
program dan
bantuan bagi

sebagian klien

Kurang program

pencegahan,banyak

faktor pendorong

2
Trafiking 1

kasus

Pemulihan trauma
psikis, konsul bantuan

hukum, upayakan
bantuan ke

masyarakat, PKK,
atau pemerintah,

koordinasi dengan
jejaring

Kasus
tertangani, anak

terpenuhi
haknya, klien

mendapat orang
tua asuh

Pemulihan trauma

terhambat berita

klien yang tersebar

dalam dunia maya

3
Kekerasan fisik

dan psikis 6
kasus

Pemulihan trauma
psikis, konsul bantuan

hukum, upayakan
bantuan ke

masyarakat, PKK,
atau pemerintah,

koordinasi dengan

Kasus
tertangani, anak

terpenuhi
haknya

Kekerasan masih

dianggap biasa

10 Ibid, hal. 181
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jejaring

4
Bawa lari pacar

6 kasus

Koordinasi dengan
UPPA untuk
penanganan

Kasus
tertangani, anak

terpenuhi
haknya

Kurang program
pencegahan,

banyak faktor
pendorong

5
Pencurian 5

kasus

Konsul bantuan
hukum, koordinasi

dengan jejaring,
mediasi, dan

Restorative justice
(RJ)

Kasus
tertangani, anak

terpenuhi
haknya

Kasus bercampur
dewasa

6
Penelantaran 1

kasus

Upaya hukum,
pemantauan klien,
koordinasi dengan

UPPA

Kasus
tertangani, anak

terpenuhi
haknya

Upaya hukum
terhambat
negosiasi

7
Perusakan 1

kasus
Koordinasi dengan

UPPA

Kasus
tertangani, anak

terpenuhi
haknya

Koordinasi kurang
karena sibuk

8
Perebutan hak
asuh 5 kasus

Mediasi dan
koordinasi dengan

jejaring
Klien tertangani

Masing-masing
orang tua merasa

paling baik,
penyelesaian butuh

waktu lama
Laporan LPA Tulungagung 2013

.
UPPA mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum

terhadap pelakunya.

Sedangkan fungsi UPPA adalah:

a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.

b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

c. Penyelenggaraan kerjsama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Ruang lingkup tugas UPPA yaitu:

a. Perdagangan orang (trafficking)

b. Kekerasan (umum maupun rumah tangga)

c. Penyelundupan orang (people smugling)

d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)

e. Perjudian dan prostitusi
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f. Adopsi ilegal

g. Pornografi dan pornoaksi

h. Masalah Perlindungan Anak (sebagai korban/tersangka, perlindungan korban, saksi,

keluarga dan kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak)

Dalam menjalankan tugasnya, dasar hukum yang digunakan UPPA adalah:

a. UU no. 1 tahun 1946 tentang KUHP

b. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

c. UU no.2 tahun 2002 tntang Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. UU no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

e. UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f. UU no.21 tahun 2007 tentang Trafficking

g. Kesepakatan bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri

Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kapolri di Jakarta tanggal 23 Oktober 2002

tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

h. Peraturan Kapolri no.pol: 10 tahun 2007, tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja UPPA di Lingkungan POLRI

i. Peraturan Kapolri no. 3 tahun 2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pembentukan RPK

dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

G. Kesimpulan

1. faktor-faktor pencetus adanya bentuk-bentuk kekerasan anak yang terjadi di kabupaten

Tulungagung yang dikemukakan oleh LPA, maupun UPPA hampir sama. Dalam Laporan

UPPA 2013, mengungkapkan faktor kekerasan anak terjadi karena:

a. Kurangnya perhatian keluarga;

b. Anak keluarga TKI;

c. Keluarga tidak harmonis;

d. Pergaulan bebas; dan

e. Korban perkembangan teknologi

Menurut LPA, melalui anggota devisi advokasi, menyatakan bahwa faktor ekonomi

malah tidak berpengaruh besar, karena melihat korban dan pelaku sebagian besar malah

berasal dari keluarga yang mampu. Justru perkembangan teknologilah yang berperan
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besar dalam terjadinya kekerasan anak. Menurut UPPA POLRES Tulungagung, faktor-

faktor yang melatar belakangi kekerasan anak adalah

1. Keluarga broken home

2. Anak berasal dari keluaraga TKI

3. Ekonomi keluarga yang kurang mampu

4. Kemajuan teknologi, dan

5. Pergaulan bebas

2. Sedangkan untuk pelaksanaan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang no.23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan

program-program perlindungan anak dengan baik. Keberhasilan Tulungagung sebagai

Kabupaten yang peduli tentang masalah anak dapat dibuktikan dengan predikat

Kabupaten Layak Anak yang disandang Kabupaten Tulungagung selama tiga kali

berturut-turut di tahun-tahun terakhir. Kerjasama yang baik juga ditunjukkan oleh

instansi-instansi terkait yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) guna

mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan menangani kasus anak secara bersama-sama

sesuai dengan porsinya masing-masing.

H. Saran-Saran

1. Sebaiknya sanksi terhadap kejahatan anak diperberat, sehingga setiap orang yang akan

melakukan penganiayaan terhadap anak akan berfikir sebelumnya.

2. Peran orang tua sangat dominan dalam perkembangan anak, sehingga perlu perhatian

yang lebih terhadap tingkah laku maupun pergaulan terhadap anak.
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AKIBAT HUKUM DAN SANKSI PIDANA

PENGANGKATAN ANAK SECARA ILLEGAL

Oleh:
Surjanti

Abstraksi
Anak merupakan anuerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak bisa tergantikan. Anak
merupakan permata bagi kehidupan setiap keluarga  sebagai penerus suatu clan atau
marga. Keluarga yang tidak dikaruiai keturunan biasanya mereka mengambil anak untuk
diasuh, dianggap sebagi anka kandung dan bahkan mereka menganggap dapat
melanjutkan keturunannya. Walaupun demikian pengangkatan anak bukan berarti
memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung. Oleh
akrena itu anak angkat perlu mendapatkan perlindungan baik dari  keluarga, lingkungan
maupun pemerintah.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pengangkatan Anak, Dan Illegal

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak  sangatlah diharapkan dalam suatu kehidupan rumah tangga,

anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak bisa tergantikan. Selain itu, anak

juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga. Tidak semua keluarga memiliki kesempatan

untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Bagi keluarga yang belum

dikaruniai anak, atau tidak bisa melahirkan keturunan, adopsi merupakan jalan yang tepat.

Banyak keluarga yang mengadopsi anak sebagai “pancingan” agar secepat mungkin dikaruniai

anak kandung. Namun ada juga yang mengadopsi anak untuk meringankan beban orang tua

kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang

tidak mampu. Jika dalam perkawinan itu tidak diperoleh anak berarti tidak ada yang melanjut

keturunan dan kerabatnya, yang dapat mengakibatkan punahnya kerabat tersebut.

Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga

bersifat pluralistik di Indonesia. Masing-masing etnis dan golongan penduduk mempunyai aturan

sendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak. Keanekaragaman ini sering

menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa

pengadilan. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron,
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sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah

yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau

dipelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri.

Masalah pengangkatan anak semakin menarik perhatian untuk dikaji setelah berlakunya

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh Kompilasi Hukum

Islam mengakui adanya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat berupa wasiat

wajibah dalam pasal 299. sehingga mengenai pengangkatan anak merupakan topik yang sangat

menarik dibahas. Selain itu isu adopsi oleh orang warga negara asing kembali mencuat pasca

bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada mulanya pengangkatan anak hanya dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan

mempertahankan garis keturunan/marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak

kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Hal ini tercantum

dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1979, yang berbunyi “pengangkatan anak

menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan

anak”. Namun masih ada juga penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya ingin

menambah/mendapatkan tenaga kerja yang murah.

Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera

pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selau terjadi. Pengadaan

uang serta penyerahaan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa

dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak.

Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak yang menjadi suatu bisnis jasa

komersial. Karena hal itu sudah bertentangan dengan azas dan tujuan pengangkatan anak.

Menurut azas pengangkatan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan orang

tuanya, dan orang tuanya wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Pengangkatan anak

pada hakekatnya dapat dikatakan salah satu penghambat usaha perlindungan anak. Oleh sebab

pengangkatan anak yang pada hakekatnya memutuskan hubungan antara orang tua kandung

dengan anak kandung, menghambat seorang ayah kandung melaksanakan tanggung jawabnya

terhadap anak kandung dalam rangka melindungi anak (mental, fisik,dan sosial).. Kalaupun

upaya adopsi berhasil, pasal 40 UU perlindungan anak masih mewajibkan orang tua angkat

memberitahukakan asala-usul orang tua kandung kepada anak kelak.
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Pengangkatan anak akan mempuyai dampak perlindungan anak apabila syarat-syarat

seperti dibawah ini dipenuhi, yaitu;

1. diutamakan pengangkatan anak yang yatim piatu
2. anak yang cacat mental, fisik, sosial,
3. orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola

keluarganya
4. bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga anatara anak dan orang tua

kandung sepanjang hayatnya
5. hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya11

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit dan dapat membuat

anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi korban non struktural dan struktural. Oleh

karena itu Mahkamah Agung tidak menutup mata dengan banyak masalah yang terjadi pada

pengangkatan anak sehingga aturan yang dulu dipakai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

No. 2 tahun 1979, disempurnakan lewat Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) No. 6 tahun

1983

Dengan banyaknya permohonan pengangkatan anak terlebih melihat modernisasi

membawa perubahan jalan fikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana kaum wanita tidak

ingin menikah, ataupun kalau menikah mereka tidak ingin memiliki anak. Mereka rela

mengeluarkan biaya yang besar untuk mengadopsi anak Kebutuhan adopsi ini menyebabkan ada

pihak-pihak yang menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain negara-

negara berkembang seperti Indonesia masih dipenuhi warga miskin dengan segala persoalannya,

yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses

perdagangan12 . Hal karena kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan keterangan-keterangan

dari kelurahan atau kepala desa dan kurangnya pengamatan/penelitian dapat mengakibatkan

lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara tanpa memperhatikan aspek keamanan

negara. Seperti kasus Tristan dowse, korban penjualan anak berkedok adopsi adalah kasus yang

besar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara asal orang tua yang mengadopsinya,

Irlandia. Setelah melalui proses hukum tristan kembali ke ibu kandungnya. Tristan adalah salah

satu contoh adopsi orang asing, yang didalamnya terdapat praktek jual beli. Diyakini ada banyak

kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap kepermukaan. Umumnya terjadi melalui sindikat

11 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 40
12 www.kpai.go.id/download/doc_download/2-melawan-trafficking.htm
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perdagangan bayi. hal ini justru membuat anak tidak bahagia karena ada yang dieksploitasi

bahakan ditelantarkan kembali oleh orang tua yang mengadopsinya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum mengenai pengangkatan anak (adopsi)?

2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengangkatan anak secara ilegal?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu : Untuk mengetahui

akibat hukum mengenai pengangkatan anak (adopsi) serta mengetahui bagaimana sanksi pidana

bagi pelaku pengangkatan anak secara illegal.

D.   Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan untuk penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian  hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Staadblad 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Hukum Islam,

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, SEMA No. 2 Tahun 1979, SEMA No. 6 Tahun

1983, SEMA No. 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu :

Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; Hasil karya ilmiah

para sarjana; hasil-hasil penelitian.



vi

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap

bahan hukum primer dan sekunder yaitu : Kamus hukm; Media cetak dan elektronik,

Pengadilan Negari;

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : Studi Dokumen yaitu melakukan penelitian

terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan

landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui

naskah resmi yang ada.

E. Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan warisan dari pemerintahan

Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak.

a. Peraturan Hukum Mengenai Prosedur Pengangkatan Anak

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang

pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial

masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya. Sejak zaman dahulu

masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang

berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta

berkembang di daerah yang bersangkutan.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak

belum mencukupi tetapi telah ada aturan yang bersinggungan dengan  pengangkatan anak,

antara lain : yurisprudensi yang telah menjadi sumber hukum dalam praktik keadilanuntuk

perkara yang sama.13

1. Staadblad 1917 Nomor 129

Bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb.

1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan

Pribumi berlaku hukum adatnya masing-masing. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda

memasukkan ketentuan adopsi dalam BW.14

13 Ahmad Kamil dan Fauzan, hal. 49
14 Ali, Affandi, Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Yayasan Badan

Penerbit GaJah Mada, Yogyakarta, 1997, hal. 57
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Dari Stb. 1917 Nomor 129 ini bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan

oleh sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang

tidak mempunyai anak laki-laki, atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-

laki sepanjang almarhum suaminya tidak meninggalkan surat wasiat yang isinya tidak

menghendaki jandanya melakukan pengangkatan anak.15

Ada 2 (dua) ketentuan lagi yang menarik untuk diperhatikan, yaitu pasal 11 dan

pasal 14. Pasal 11 stb. 1917 No 129, menyatakan bahwa adopsi karena hukum

menyebabkan orang yang diadopsi memakai nama keluarga orang tua angkatnya.

Kemudian pasal 14, menyatakan bahwa adopsi karena hukum menyebabkan putusnya

keperdataan antara anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya.16

2. Hukum Adat

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai.

Terang ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan

dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak dengan resmi dan secara formal, dan

telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan

selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali, sebagaimana dikutip

oleh Bushar Muhammad, Teer Haar menyatakan : “Pertama-tama harus dikemukakan

mengambil anak dari lingkungan keluarga kedalam lingkungan suatau klan atau kerabat

tertentu, anak itu dilepaskan dari lingkungan yang lama dengan serentak diberi

imbalannya, penggantinya berupa benda magis. Setelah penggantian dan penukaran itu

berlangsung, anak yang dipungut itu masuk kedalam lingkungan kerabat yang

mengambilnya sebaga suatu perbuatan tunai”.

Surojo Wignjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang,

artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung

dari suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang

tua itu sendiri secara adat putus, seperti yang terdapat didaerah Gayo, Lampung, Pulau

Nias, Kalimantan.

15 Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 4
16 Djaja S, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia,

Bandung, 2007, hal. 117
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Berdasarkan pambagian hukum adat di Indonesia, dibeberapa daerah, hukum adat

tersebut mengalami adanya pengangkatan anak, walaupun tidak ada keseragaman

karena berkaitan dengan hukum keluarga.

Di daerah yang mengikuti garis keturunan keibu-bapakan (parental) seperti Jawa

dan Sulawesi, dimana pengangkatan anak (laki-laki perempuan) pada umumnya

dilakukan terhadap anak keponakannya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk :

a. Memperkuat pertalian keluarga.

b. Suatu kepercayaan, dengan mengangkat anak itu, kedua orang tua angkat akan

dikaruniai anak.

c. Menolong anak yang diangkat karena belas kasihan17

Pengangkatan anak di Sumatera, seperti di Aceh disebut “ancuk geuteung”, di

sekitar Aceh Timur di Langsa, Kuala Simpang, disebut ”anak bela”dan di Meulaboh

dengan “anak pungut”(anak Seubut). Sifatnya hanya memelihara saja dan tidak

mempunyai akibat hukum. Di daerah Kuala Simpang penyerahan anak dilakukan

dihadapan kepala adat, datuk, iman kampung dan keluarga. Walaupun hubungan yang

timbul karena pengangkatan anak itu adalah akrab, akan tetapi tidak menimbulkan hak

mewaris. Malahan anak angkat dapat dikawinkan dengan anak kandung sendiri, hal

mana sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di daerah Aceh

Tengah, dimana yang diangkat adalah seorang anak laki-laki. Istilah adatnya luten

aneuk ni jema menajdi aneuk te isahan (mengangkat anak orang lain menjadi anak

sendiri dengan disahkan) yang boleh diangkat hanyalah seorang laki-laki dan dilakukan

dengan upacara dihadiri oleh sarek opat dan ahli famili anak angkat mendapat bagian

warisan dari orang tua angkat berupa keangan Kero sejuk (artinya memakan nasi

dingin). Hal ini karena dalam kewarisan selaku anak kandung yang diutamakan,

sedangkan anak angkat menerima sekedar hibah dari orang tua angkatnya. Disamping

itu si anak angkat mendapat warisan dari orang tua kandung.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara yang berlaku sesuai hukum adat

masing-masing daerah tetapi sebaiknya dibuat akta otentik, walaupun tidak dilakukan

oleh seorang notaris, cukup hanya keterangan kepala desa/lurah yang diketahui camat.

3. Hukum Islam

17 R, Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 15
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Dalam Hukum Islam memperkenankan dilakukannya pengangkatan anak

sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Hukum Islam mengenal pengangkatan

anak dalam arti terbatas. Maksud terbatas pada pemberian nafkah, pendidikan dan

memenuhi segala kebutuhannya tidak boleh memutuskan hubungan anak yang

bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Disinilah letak perbedaan hukum adat

dibeberapa daerah dengan Hukum Islam.

Perbedaan (prinsip) inilah yang melatarbelakangi diaturnya mengenai pengangkatan

anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Tentang

Kesejahteraan Anak). Hanya dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

dikatakan :

a. Pengangkatan anak angkat menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

b. Kepentingan kesejahteraan anak yang termasuk dalam ayat 12(1) diatur lebih lanjut
dengen Peraturan Pemerintah.

c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat
dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 2 Tahun 1979

tertanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur tentang prosedur

hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak,

memeriksa dan mengadilinya.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang

penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979 mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA)  No. 6 Tahun 1983

tentang penyempurnaan SEMA. RI No. 2 Tahun 1979 mengenai Tata Cara

Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia,

supaya ada jaminan dan memperoleh kepastian hukum anak tersebut, maka

pengangkatannya harus melalui suatu keputusan pengadilan. Mahkamah Agung lewat

surat edarannya ingin menegaskan bahwa penetapan dan keputusan pengadilan

merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak. Belum dari kata pengangkatan anak

hanya sah sifatnya apabila diberikan oleh badan pengadilan (harus melalui suatu

keputusan pengadilan).
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6. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang pelaksanaan

perizinan pengangkatan anak, yaitu mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.

7. Bab VIII, bagian Kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober dalam Pasal 39 Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut :

a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak
angkat.

d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya
terakhir.

e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan
dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 :

a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal
usulnya dan orang tua kandungnya.

b. Pemberitahuan asal-usul orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

8. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA)  No. 3 Tahun

2005, tentang Pedoman Bagi Hakim dalam melaksanakan Pengangkatan Anak harus

berpedoman kepada (SEMA)  No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No.

2 Tahun 1979 mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak yang berlaku mulai 8 Pebruari

2005.

Setelah terjadinya bencana alam gempa dan gelombang tsunami yang melanda Aceh

dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang

kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk

mengangkatnya sebagai anak angkat oleh Lembaga Swada Masyarakat dan Badan

Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah anak tersebut.

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
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dibidang “….penetapan asal-usul seorang anak dalam penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum islam”.

10. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim

berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sam, secara berulang-

ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.

F. Akibat Hukum tentang Pengangkatan Anak

1. Menurut beberapa Peraturan

Menurut stb 1917 masalah akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13

dan 14, berikut ini uraian pokok-pokok dari beberapa pasal tersebut :

Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat demi hukum

bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi

nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang

diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua kandung yang mengangkatnya

atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua

kandung. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang

diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti

hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan

juga orant tua kandung orang tua angkat.26

Adanya adopsi maka terputuslah segala hubungan keperdataan anak adopsi dengan

orangtua kandungnya. Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi :

a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan
orang tua kandungnya.

c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak
angkat.

d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya
terakhir.

e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan
agama mayoritas penduduk setempat.

f.Orang tua angkat wajib memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan
dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
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Dari bunyi pasal diatas bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat

maupun penetapan pengadilan tidak diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara si

anak angkat dengan orang tua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk mencegah

kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan terhadap anak angkat dan pada saat yang tepat wajib

memberitahukan kepada anak angkatnya.

2. Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat biasanya dilakukan menurut adat setempat

dan tidak ada suatu kesatuan cara yang berlaku bagi seluruh wilayah/daerah Indonesia.

Menurut hukum adat Indonesia, anak angkat ada yang menjadi pewaris bagi orangtua

angkatnya, tetapi adapula yang tidak menjadi ahli waris orangtua angkatnya. Hal ini

tergantung dari daerah mana perbuatan pengangkatan itu dilakukan.

G. Pengawasan Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung Republik Indonesia menemukan fakta

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima,

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang

belum mencukupi. Maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat

edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-

syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

Disamping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengajuan

permohonan pengangkatan anak secara teknis diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.

6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979

tentang Pengangkatan Anak.

Pengiriman salinan penetapan atau putusan pengangkatan anak ditentukan Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983. Sebagai pedoman terbaru Surat Edaran Mahkamah Agung

No. 3 Tahun 2005 bahwa dalam rangka pengawasan Mahkamah Agung maka setiap salinan

putusan pengangkatan anak agar dikirim kepada :

a. Mahkamah Agung c.q panitera Mahkamah Agung RI
b. Departemen Sosial
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c. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jendral Imigrasi
d. Departemen Luar Negeri
e. Departemen Kesehatan
f. Kejaksaan
g. Kepolisian

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap anak angkat, sudah sepatutnya

apabila orang tua asal diberi salinan putusan atau pendapatan, adapun dimaksud orang tua asal

tersebut, bisa orang tua kandung, wali yang sah, dan organisasi sosial atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan membesarkan anak tersebut sebelum dialihkan kekuasaannya

kepada orang tua angkat selama dalam kekuasaan orang tua angkatnya. Apabila di kemudian hari

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu atau mengancam kepentingan anak,

salinan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua angkat.

Adapun mengenai bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak

menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Ketentuan mengenai bimbingan dan

pengawasan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dapal

Pasal 41 UU No.23 tahun 2003.

Dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia No.54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak menyerahkan pengawasan pelaksanaan adopsi kepada pemerintah dan

masyarakat. Tetapi pengawasan pasca adopsi sangatlah kurang.

Pasal 32 menyatakan bahwa “Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi

penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak”.

Pasal 33 menyatakan bahwa ”pengawsan dilaksanakan untuk mencegah pengangkatan

anak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus

penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, memantau pelaksanaan anak”.

Pasal 34 menyatakan bahwa “pengawasan dilaksanakan kepada orang perseorangan,

lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, panti sosil pengasuhan

anak”.

Pasal 35 menyatakan bahwa “pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak ”.

Pasal 36 menyatakan bahwa “pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud

pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial ”.
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Pasal 37 menyatakan bahwa “pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud

pasal 35 dilakukan oleh orang perorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak, dan

lembaga perlindungan anak”.

Pasal 38 menyatakan bahwa “(1) dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan

atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan

pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesa,

Instansi Sosial setempat atau Menteri, (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan

identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelaggaran”.

Di Indonesia ada 7 organisasi sosial yang mendapatkan izin dari Departemen Sosial

untuk melakukan pengangkatan anak. Yayasan itu adalah :

1. Yayasan Sayap Ibu di Jakarta dan Jogjakarta
2. Yayasan Tiara Putra di Jakarta
3. Yayasan Asuhan Bunda di Bandung dan Batam
4. Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Surakarta, Jawa Tengah
5. Yayasan Bala Keselamatan Matahari terbit di Surabaya untuk Adopsi Lintas Negara
6. Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak di kalimantan
7. Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda di Riau Cabang Batam18

Ketujuh  yayasan tersebut diatas diakui oleh pemerintah sebagai organisasi sosial yang

dapat melakukan pengangkatan anak. Apabila ada organisasi sosial lainnya diluar ketujuh

organisasi dimaksud maka pengangkatan anak tersebut dapat dibatalkan melalui permohonan

Departemen Sosial ke pengadilan Negeri.

Dalam hal agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua

biologisnya, Mahkamah Agung menghimbau hakim-hakim yang mengeluarkan penetapan

tentang pengangkatan anak alias adopsi untuk memperhatikan kelengkapan administrasi,

khususnya akta kelahiran anak. Sebelum mengaulkan permohonan adopsi, hakim harus

memastikan bahwa kata kelahiran anak sudah lengkap. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan

Anak Dengan Akta Kelahiran. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tetap merujuk pada

Surat Edaran Mahkamah Agung terdahulu yang mengatur hal serupa, yaitu Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983.

18 http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090109035558AAwvJWv 6 organisasi sosial yang
mendapat izin dari Departemen Sosial RI untuk melakukan proses pengangkatan anak” diakses , tanggal 13 Februari
2013
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Selain itu, Mahkamah Agung merujuk pada perundang-undangan terbaru yaitu, Undang-Undag

No. 23 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan teknisnya, Perpres No. 25 tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.19

H. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkatan Anak Secara Illegal

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan

Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi

yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan

orang tua kandung anak.

Dikarenakan adopsi ilegal hanya diketahui oleh pihak orang tua kandung dan orang tua

asuh maka sangat rentan sekali disalahgunakan. Banyak kasus yang dimana anak yang diperoleh

dari adopsi ilegal justru menjadi korban tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya

pengawasan oleh pihak yg berwenang dalam hal ini Departemen Sosial. Untuk menjerat para

pelaku adopsi ilegal, pihak yang berwajib menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

pasal 77 sampai dengan pasal 90

I. Kesimpulan

1. Belum undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun

telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Bahwa sejak

Indonesia meratifikasi konvensi Internasional pada Tanggal 25 Agustus 1990 maka

Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak kedalam hukum

nasional Indonesia.

2. Dan Pelaku tindak kriminal terhadap anak harus dihukum pidana seberat-beratnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah mengatur secara

tegas dan atau anak angkat, mulai pasal 77 sampai dengan pasal 90.

J. Saran-Saran

1. Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak, serta hak-hak

anak harus lebih jelas dan tegas.

19 www.online.com “Pengawasan pelaksanaan adopsi” diakses pada16 Februari 2013



vi

2. Pemidanaannya terhadap pelaku kriminak terhadap akan seharusnya harus diperberat,

sehingga pelaku akan berfikir apabila akan melakukan perbuatan pidana terhadap anak.
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Naskah Akademik Pembuatan Raperda Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Oleh

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko

Abstraksi :

Naskah Akademik merupakan awal dari pembentukan peraturan perundang-undangan
yang perlu diadakan baik  oleh DPR, DPD dan DPRD Propinsi Kabupaten / Kota, hal ini
karena naskah akademik merupakan penelitian yang diharapkan, juga ada masukan dari
Stake Holder sebelum peraturan daerah di undangkan. Dalam pasal 43 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menyebutkan bahwa naskah akademik harus disertakan dalam pengajuan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan.
Kata harus dalam pembuatan rancangan perundang-undangan menandakan bahwa begitu
pentingnya naskah akademik dalam penyusunan rancangan perundang-undangan,
sehingga apabila dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tidak
terdapat naskah akademik, maka konsekwensinya tidak dapat dibahas atau di proses di
tahap selanjutnya.
Dalam pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal  Radio Praja Angkasa Kabupaten
Trenggalek tidak serta merta ada, akan tetapi dalam landasan hukumnya perlu adanya
Peraturan Daerah sebagai Badan Hukum. Langkah awal dari Pembentukan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Praja Angkasa adalah keberadaan Naskah Akademik.
Peraturan Daerah sebagai Badan Hukum, diperlukan untuk menyerap aspirasi dari
masyarakat, sehingga masyarakat diikutsertakan dalam pembentukan Peraturan Daerah
tersebut, dengan maksud dikemudian hari tidak ada yang menggugat di Mahkamah
Konstitusi. Saran pendapat Stake Holder sangat diperlukan guna kebaikan penyusunan
peraturan daerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Praja Angkasa.

Kata Kunci : Naskah Akademik, Raperda dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem

desentralisasi memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan

daerah. Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  Sebagaimana yang

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat c menyatakan bahwa

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Namun
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demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengandung

konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah dalam

rangka mendukung pelaksanaan otonomi.

Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi daerah ( pasal 18 ayat (6) Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ).

Namun demikian kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa euphoria

masyarakat Indonesia dalam era ‘reformasi’ yang terjadi memunculkan  fenomena ‘ketidak

percayaan’ masyarakat terhadap pemerintah.  Stigma negative pemerintah oleh masyarakat

ini diperparah oleh situasi social, politik dan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Banyak

kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermuatan politik yang justru menambah ketidak

percayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan operasional pemerintahan

daerah. Masyarakat menjadi semakin ‘berani’ menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi-

demonstrasi massa apabila kepentingan mereka tidak terpenuhi atau bahkan terugikan oleh

suatu kebijakan yang diputuskan pemerintah. Masyarakat berontak ketika merasa tidak

dilibatkan dalam pembuatan suatu kebijakan.

Di lain pihak, transformasi system pemerintahan dari era Orde Baru ke era Reformasi

yang diharapkan sistem pemerintah menjadi sistem pemerintah yang ‘lebih’ demokrasi

menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam

proses pembuatan kebijakan. Usulan-usulan program pembangunan harus berasal dari

masyarakat yang diharapkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Proses pembuatan kebijakan pemerintah harus melalui ketentuan atau aturan

hukum yang telah ditetapkan. Sementara masyarakat harus benar-benar memahami peran dan

fungsinya dalam system pemerintahan yang berlaku.

Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan daerah di

era reformasi ini nampaknya menjadi alternative terbaik dalam rangka mencari,
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mengidentifikasi dan menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah

menuju otonomi daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan kesejahteraan dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, meningkatkan daya saing daerah, serta

penyampaian informasi yang benar, independen netral, berimbang  dan tidak bias tentang

kondisi dan perkembangan daerahnya kepada rakyat memerlukan media komunikasi yang

paling efisien, murah, mudah dan terjangkau oleh kebanyakan warganya. Media informasi

dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang yang paling cocok adalah

radio. Namun kegiatan pemberian pelayanan komunikasi dan informasi melalui media radio

yang bersifat independen, netral, berimbang dan tidak bias sebagaimana harapan pemerintah

dan masyarakat dan amanat Undang Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak akan

dilakukan oleh lembaga penyiaran radio yang  orientasinya hanya pada keuntungan semata.

Dilain pihak harus kita sadari juga bahwa saat ini kegiatan komunikasi pemberian dan

penerimaan informasi melalui radio sudah sangat terbuka dan sulit untuk dibatasi. Kegiatan

penyampaian informasi yang murah dengan akses  sangat mudah ini dilakukan dan di dapat

tidak hanya bersifat untuk peningkatan kesejahteraan  dan kemajuan bangsa dan peradaban

manusia, tetapi tidak jarang juga bersifat adanya perbuatan yang sangat merugikan dan

bahkan melawan hukum. Sering kita jumpai  adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan

fakta dan keadaan yang sebenarnya. Untuk Lembaga Penyiaran radio yang tidak didirikan

oleh Pemerintah dan  yang berorientasi semata mata mencari keuntungan, tanpa pembelian

berita (advertorial) jarang melakukan penyampaian informasi atas pelaksanaan pembangunan

oleh Pemerintah dan kalaupun ada tidak jarang  cenderung terdapat pemberitaan yang bias

ataupun kurang berimbang. Di kabupaten Trenggalek Keberadaan media Radio yang

pemberitaannya berimbang, bersifat netral dan independen belum ada. Radio Khusus

Pemerintah Daerah yang dulunya dapat digunakan sebagai corong Pemerintah dalam

menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan keberhasilan pembangunan daerah,

keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang penyiaran. Dan agar sesuai dan mempunyai ijin penyiaran, Radio Khusus Pemerintah

Daerah harus menyesuaikan dirinya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.

Sementara ini  kalaupun Radio Khusus Pemerintah Daerah masih memaksakan diri

melakukan kegiatan penyiaran, selain menyalahi aturan perundang undangan yang berlaku
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lembaga ini  tidak dapat optimal karena dianggap kurang independen dan kurang netral

mengingat pengelolanya semua dari Pegawai Pemerintah .

Dengan kondisi yang seperti ini, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu

segera mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal agar dapat memberikan informasi dan

komunikasi kepada masyarakatnya secara optimal terhadap informasi timbal balik antara

Pemerintah dengan masyarakat  di bidang agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan

yang sehat, terdapat kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa yang

senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta dapat

meneruskan berita Nasional dan Regional dari RRI .

Kalau tidak segera membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio,dengan

terjadinya masalah penyiaran yang tidak berimbang dan informasi yang cenderung bias

tentunya menimbulkan dampak yang negatif. Permasalahan tersebut dirasakan dan

berdampak terhadap banyak orang.  Kabupaten Trenggalek yang wilayahnya di kelilingi

pegunungan ini  masih banyak warganya yang menggunakan media radio dalam mencari dan

memperoleh informasi. Dan inipun dibuktikan dengan semakin banyaknya radio swasta yang

berlomba lomba menarik massa pendengarnya. Masyarakat yang mendapatkan informasi

dengan tidak baik dan benar akan merasa tidak nyaman. Bagi masyarakat dan  perusahaan

yang akan mengembangkan usahanya  serta pelaku ekonomi dirugikan dengan kondisi

tersebut. Situasi dan kondisi yang merugikan Pemerintah dan masyarakat pendengar radio ini

menyebabkan perlunya ada media Lembaga Penyiaran radio yang diharapkan independen

dan dapat menyampaikan  informasi serta berita dengan benar dan netral.

Dengan hadirnya Undang Undang no 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang

ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah yang diantaranya yaitu Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturaan

Pemerintah No 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

berdampak pada hilangnya hak siar Radio Pemerintah Daerah  seperti Radio Khusus

Pemerintah Daerah ( RKPD ). Sesuai amanat Undang Undang no 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran, di dalamnya diatur bahwa  Lembaga Penyiaran di Indonesia  yang

menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi hanya ada 4 ( empat ), yaitu :

1. Lembaga Penyiaran Publik

2. Lembaga Penyiaran Swasta
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3. Lembaga Penyiaran Komunitas , dan

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Sesuai dengan  pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Lembaga Penyiaran Publik yang berbunyi  Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan

Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat, maka untuk

membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di perlukan Perda tentang Pembentukan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai Badan Hukumnya.

Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek sejak lama berusaha menyesuaikan

agar keberadaan Radio Khusus Pemerintah Daerah menyesuaikan diri dengan peraturan yang

berlaku untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran dengan memulai proses ijinnya

sejak tahun 2008. Namun belum dapat dilanjutkan prosesnya karena untuk mendapatkan ijin

penyelenggaraan ijin penyiaran dalam persyaratannya harus ada  Perda tentang Pembentukan

Lembaga Penyiaran Publik Radio Pemerintah sebagai Badan Hukumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut  Pemerintah Kabupaten Trenggalek bermaksud

merumuskan suatu Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dan untuk dapat mewujudkan

sebuah Perda yang ideal sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan maka diawali dengan

adanya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek ini.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat adalah

sebagai berikut :

1. Belum adanya Lembaga Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral dan tidak

komersial dalam  menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental

masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam

rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga

citra positif bangsa dalam menyampaikan informasi tentang kondisi perkembangan

pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Trenggalek, pendidikan, hiburan yang
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sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa

berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat untuk guna mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan daya

saing pemerintah daerah kabupaten Trenggalek.

2. Perlunya Rancangan Peraturan Daerah untuk pembuatan  Peraturan Daerah sebagai

Badan Hukum dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan Pemerintah dan masyarakat adanya Lembaga Penyiaran yang

bersifat independen, netral dan tidak komersial.

3. Bagaimana merumuskan Naskah Akademik Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Radio yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan    memenuhi aspek

pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.

4. Apa  sasaran  yang  akan  diwujudkan,  ruang  lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah

pengaturan dalam Raperda tentang Pembentukan LPPL RPA.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

( Raperda ) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah

Kabupaten Trenggalek adalah :

a. Merumuskan dan mengkaji kelayakan Raperda tentang Pembentukan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara akademik.

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

d. Merumuskan dan menetapkan ruang lingkup atau pokok – pokok pengaturan yang

perlu dirumuskan dalam Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek
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e. Menghasilkan dokumen yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan

Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah

Kabupaten Trenggalek.

2. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Pemerintah adalah :

a. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah  tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah

adalah :

b. Dengan adanya suatu Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Radio Pemerintah dapat menjamin independen, netral, dan tidak

komersial.

c. Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah khususnya pembentukan

tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan

penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah akademik yang dalam hal ini

berbasiskan metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini

adalah metode pendekatan  yuridis Normatif. Metode yuridis Normatif ini juga

dilengkapi dengan wawancara, diskusi ( focus group discussion), dan rapat dengan

pendapat. Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan meliputi :

a. Menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan ( tinjauan legislasi ) yang

berkaitan dengan pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah

Kabupaten Trenggalek

b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan –

pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
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c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga

memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan

substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman  kepada

masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai  Pembentukan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi /

lembaga terkait dan tokoh – tokoh masyarakat ( tinjauan teknis ), dan seluruh pihak

yang berkepentingan dengan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya

dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa pendekatan penelitian ini adalah

yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder

adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder

yang digunakan dalam penelitian meliputi 3 ( tiga ) bahan hukum, yaitu :2

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan  hukum  yang menjadi dasar pedoman

penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang Undang

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,  Peraturan Pemerintah nomor 53

Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,

Pemerintah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga Penyiaran Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

2 Suerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres Jakarta, 1986, hal 8
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Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literature, buku,

internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan  Pembentukan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder3. Bahan hukum tersier seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam

kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung

dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian ini, maka data primer

diperoleh dari pejabat yang terkait dengan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 ( tiga ) cara

sebagai  berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara

membaca buku literature, hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen ,

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang

berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlansung

secara lisan antara dua orang atau lebih , bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi – informasi atau keterangan – keterangan 4.

c. Focus Group Disscussion ( FGD )

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-

persoalan krusial dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sehingga

memperoleh kesepahaman diantara Stakeholder yang ada.

3 ibid
4 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian Komulatif, Kencana jakarta, 2004, hal 83
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d. Public Hearing ( Konsultasi Publik )

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak - banyaknya masukan

dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisa Data

Analisa Data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola,

kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan

memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.  Dalam penelitian ini

digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis

yang memerlukan 3 ( tiga ) komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan

kesimpulan / verifikasi dengan menggunakan proses siklus5. Dalam menggunakan

analisis kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan

kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematik. Ada 3 ( tiga ) komponen

pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

a. Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan

abstraksi  data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama

penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan

melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.

b. Data Display adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan

riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan

harus dilakukan.

c. Conclution Drawing adalah  berawal dari pengumpulan data, peneliti harus  mengerti

apa arti dari hal – hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola – pola,

pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan

dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan

yang  berbentuk siklus / diagram flow 6.

5 H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian Ilmiah dasar dan tehnik pengumpulan Data, Tarsito Bandung, 1998,
Hal . 48

6 Ibid
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E. Pengertian Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi dalam bagian –

bagian Pemerintahan Daerah, meliputi Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pemerintahan Daerah

mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang

Undang Dasar 1945 pasal 18, 18 A dan 18 B.

Sedangkan di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014  pada pasal 11 mengenai

Urusan pemerintahan konkuren (  Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang mana  Urusan pemerintahan konkuren yang

diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah ) disebutkan bahwa  yang

menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh semua daerah. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan

Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang  meliputi:

pendidikan;  kesehatan;  pekerjaan umum dan penataan ruang;  perumahan rakyat dan kawasan

permukiman;  ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.

Dan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan;

lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat

dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  perhubungan; komunikasi dan

informatika;  koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal;  kepemudaan dan olah

raga; statistik;  persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib di

selenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah ,meliputi: kelautan

dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,

serta kepentingan strategis nasional.
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Sesuai pasal 14 UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  mengatur bahwa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber

daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Untuk Urusan Pemerintahan

bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dan untuk Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber

daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang

berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan konkuren berwenang untuk:

a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan; dan

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat tersebut dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga

1. Asas – asas Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat 3 (

tiga ) asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

b. Asas Dekosentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
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kepada instansi vertikal  di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan

bupati/wali kot sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau dari  Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah provinsi.

Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut juga disebutkan bahwa

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

serta Daerah kabupaten/kota didasarkan  pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2. Kedudukan Penyiaran Dalam Bernegara

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan , dan memperoleh

informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian,

kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh Negara. Dalam kaitan

ini Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin

dan melindungi hal tersebut.

Namun sesuai dengan cita cita proklamasi kemerdekaan Indonesia , maka

kemerdekaan  tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga

integrasi nasional, menegakkan nilai nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata

susila serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan

seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasar kan Pancasila dan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat

informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk

mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan

telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.
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Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa

implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai

penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya sangat strategis, terutama

dalam mengembangkan alam demokrasi di Negara kita. Penyiaran telah menjadi salah

satu sarana berkomunikasi  bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan

pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan

penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran

penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan

tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan,

hiburan serta kontrol dan perekat sosial. Siaran yang dipancarkan dan diterima secara

bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan

pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggara wajib bertanggungjawab

dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang

berlandaskan  kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan

Beradab.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dibutuhkan peran

serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas –

tugas umum pemerintahan , khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah

terlepas dari kaidah – kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara

universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang– Undang ini

memiliki pokok- pokok pikiran sebagai berikut :

a. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau

mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan

berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.

b. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan

antara hak dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap

individu / orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu / orang

lain.
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c. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus

mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis,

baik dalam skala nasional maupun internasional.

d. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di

bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel,

satelit, internet dan bentuk – bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

e. Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi

dalam memajukan penyiaran nasional. Untuk  itu, dibentuk Komisi Penyiaran

Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik

akan penyiaran.

f. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit

geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga

pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.

g. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas,

bermartabat mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka

ragam untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap  pengaruh buruk nilai

budaya asing.

Lembaga Penyiaran Publik membuka ruang publik ( public spare ) dengan

memberikan hak memperoleh informasi yang benar ( rigt to know ) dan menyampaikan

pendapat atau aspirasi ( rigt to express ) bagi masyarakat sehingga menempatkan

masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga Penyiaran Publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang merupakan Negara kepulauan , berfungsi sebagai identitas nasional (flag carrier),

pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional , selain

bertugas menyiarkan informasi , pendidikan, budaya dan hiburan.  Lembaga Penyiaran

Publik mempunyai prinsip :

a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia ( general geographica 1 availability )

b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman ,

realitas sosial , ekonomi dan budaya masyarakat.

c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional
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d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan

masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat ( public ) sebagai warga negara

yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah

industri media penyiaran semata.

3. Tinjauan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL )

Dengan berlakukannya Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 11 Tahun 2005

tentang Lembaga Penyiaran Publik sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka segera perlu ditindak lanjuti pelaksanaannya di

daerah. Lembaga Penyiaran Publik ( LPP ) merupakan istilah baru dalam penyiaran yang

muncul pasca lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berdasarkan pasal 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 dinyatakan :

(1) Lembaga Penyiaran Publik ( LPP ) adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan

hukum yang didirikan oleh Negara , bersifat independen , netral, tidak komersial dan

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

(2) Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Radio Republik

Indonesia ( RRI ), dan TVRI yang stasiun penyiarannya berada di ibu kota Negara RI.

(3) Di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik

Lokal.

Dari rumusan di atas sangat jelas semangat yang terkandung dalam Undang

Undang tersebut adalah untuk memberikan ruang bagi Publik untuk ikut berperan melalui

Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Menurut Dian wulandari , keberadaan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal ( LPPL ) dapat diibaratkan sebagai sebuah “ Taman  “. Layaknya

sebuah taman yang berisi berbagai jenis dan warna warni  tanaman serta tempat berbagai

kepentingan dan lapisan masyarakat dapat bertemu, berinteraksi antara yang satu dengan

yang lain (dianwulandari.wordpress.com/…/lembaga-penyiaran-publik-lokal diakses 12

Nopember 2012 ). Taman merupakan salah satu bentuk fasilitas umum ( fasum ) untuk

memberi kenyamanan bagi publik yang berada pada wilayah tertentu, juga berfungsi

sebagai paru - paru kota yang memungkinkan penduduknya dapat bernafas lega dengan

udara yang bersih.
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Begitupun dalam “ Taman Penyiaran “, keberadaannya merupakan sebuah taman

yang menggunakan gelombang elektromagnetik dan memungkinkan seluruh elemen

masyarakat ( publik ) bertemu dan berinteraksi melalui media penyiaran publik baik radio

maupun televisi. Dengan kata lain pertemuan melalui udara ( on air ).

Kejenuhan Publik terhadap program – program siaran yang cenderung saling

contek dan massif serta tidak membangun kreativitas berfikir publik sangat

memarginalkan kepentingan – kepentingan lokal.

Sebagai  gambaran adanya radio radio siaran yang berlokasi tidak di Jakarta ( di

Jawa Tengah atau yang lain ) yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan

logat Jakarta yang dianggap lebih gaul dan memiliki nilai jual. Kondisi ini dikhawatirkan

akan melindas dan menghilangkan ragam bahasa lokal, seperti Bahasa Jawa setempat.

Selain itu adanya serbuan  program siaran televisi dari Jakarta yang cenderung

menyajikan program yang lebih banyak mengedepankan hedonism daripada realitas

masyarakat sesungguhnya.

Berangkat dari fakta tersebut tentu selayaknya ada lembaga penyiaran yang dapat

menjadi acuan alternative bagi masyarakat yang tidak menjadi sasaran Lembaga

Penyiaran Swasta ( LPS ), karena harus diakui  bahwa tujuan Lembaga Penyiaran swasta

( LPS ) sebagai lembaga bisnis adalah memperoleh keuntungan sehingga sasaran yang

dituju tentu masyarakat yang memiliki gaya hidup dan daya beli untuk mengkonsumsi

produk yang diiklankan.

Apabila pasar ( khalayak ) tidak menjanjikan maka tidak ada pemasangan iklan

yang mendekat, padahal hidup matinya bisnis ini sangat ditentukan oleh pemasang iklan

yang juga menempatkan khalayak sebagai pasar.

Lalu bagaimana dengan masyarakat pinggiran yang tidak memiliki daya beli dan

belum memperoleh informasi yang memadai, untuk dapat mencerdaskan dan

memberdayakannya ?

Bagaimana mereka dapat berperan secara aktif ikut menentukan program –

program siaran yang mereka butuhkan, disamping itu tentu juga perlu hadirnya

Pemerintah sebagai sumber informasi yang setara ( equal ) dengan Publik pengguna LPP

Lokal tersebut.
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Persoalan yang menjadi titik berat dalam tulisan ini adalah penting dan

strategisnya kehadiran LPP lokal  bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan

sesungguhnya ada 3 ( tiga ) fungsi utama LPP lokal ini , yaitu :

1. Memberi kesempatan bagi Publik untuk berperan serta menyuarakan pikiran dan

keinginannya berkaitan  dengan program siaran.

2. Sebagai sumber informasi alternative bagi masyarakat yang kepentingannya tidak

terwadahi dan diberikan oleh lembaga Penyiaran swasta, Komunitas  maupun

lembaga Penyiaran Berlangganan.

3. Mengangkat nilai – nilai lokal dengan segala pernak – perniknya, ragam budaya ,

karakter masyarakatnya dan sebagainya.

Persoalan – persoalan ini yang tidak serta merta bisa kita peroleh melalui lembaga

Penyiaran Swasta ( LPS ), Karena jelas, tujuan LPS adalah mengedepankan

keuntungan dengan menjual  audiens kepada pemasang iklan , karena pemasang iklan

adalah pasar.

Di dalam pasal 1 ayat  (1) PP nomor 11 Tahun 2005 menyatakan “ Lembaga

Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum

yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio

dan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan

dengan RRI untuk radio dan TVRI untuk televisi.

Pada pasal 7 ayat ( 3 ) dinyatakan, “ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang

berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Persetujuan

DPRD atas usul masyarakat. Ayat tersebut dengan jelas menempatkan masyarakat

sebagai  komponen utama yang memprakarsai berdirinya Lembaga Penyiaran Publik

Lokal ( LPPL ) di suatu daerah.

Karena apabila masyarakat merasa penting terhadap berdirinya LPP lokal,

sudah barang tentu mereka harus memberikan dukungan tersebut secara sukarela.

LPP lokal adalah sesuatu yang baru, sehingga sangat wajar apabila muncul

kegamangan , keraguan akan masa depan LPP lokal tersebut. Kegamangan itu lebih

pada kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan sejumlah dana untuk

membiayai pendirian dan operasionalisasi LPP Lokal dalam bentuk APBD. Di
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beberapa daerah, keberadaan Radio Siaran Pemerintah Daerah( RSPD ) atau Radio

Khusus Pemerintah daerah ( RKPD ) yang telah berdiri ( ada ) sebelum lahirnya

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 maupun PP Nomor 11 Tahun 2005 menjadi

gambaran nyata bagaimana Lembaga tersebut pendanaannya membebani Pemerintah

Daerah.

Disamping itu PP nomor 11 lebih mengarah dan memungkinkan RKPD

bermetamorfosa menjadi LPP Lokal, karena perangkat dan poengelolaan asset tidak

beralih ke swasta. Investasi dan kemauan untuk membangun LPP Lokal terasa mahal

dan berat, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat pada awal lahirnya Public

broadcast. Untuk itulah perlu dibangun pemahaman yang sama antara masyarakat,

pemerintah dan DPRD mengenai pentingnya LPP Lokal yang program – programnya

akan menjadi penyeimbang di tengah hiruk pikuknya industry penyiaran dewasa ini.

Apa yang di tanam saat ini tentu akan menghasilkan di kemudian hari. Betapa

nyamannya membayangkan berada dalam taman penyiaran yang penuh warna dengan

udara yang segar menggairahkan, dimana kita dapat leluasa memasuki taman sebagai

milik bersama. Sebuah taman pilihan yang tidak di atur oleh pemilik modal, tetapi

oleh stakeholders yang ada dalam wilayah tersebut.

4. Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL )

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Implementasi dari hak tersebut di atas adalah dengan diundangkannya Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentng Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik. Seiring dengan berlakunya

Undang Undang Nomor 32 Tahun2004 yang diganti dengan Undang Undang Nomor 23

tahun 2014  tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , maka Pemerintah daerah

diberi keleluasaan dalam mengelola wilayah sendiri termasuk pengelolaan informasi

publik dalam rangka meningkatkan pelayaan kepada masyarakat.

Informasi merupakan kunci perubahan, terutama informasi melalui media. Oleh

karena itu , peranan media, baik cetak maupun media elektronik sangat besar dalam
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memberikan informasi sehingga dengan cepat informasi bergulir ke seluruh penjuru tanpa

batas jarak dan waktu.

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk Badan

Hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk

Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah , menyelenggarakan kegiatan

penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral , tidak komersial dan

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan

dengan Radio Republik Indonesia ( RRI ) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (

TVRI ) untuk televisi.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik , Lembaga Penyiaran Publik Lokal

merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) atas usul

masyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum yang dimaksud Badan Hukum Publik adalah badan

Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh

Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang dijalankan secara

fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk

itu,  misalnya Negara Republik Indonesia , Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara.

Sementara itu, Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan

hukum privat atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam

badan hukum itu, misalnya Perseroan Terbatas ( PT ), Koperasi dan yayasan. Merujuk

pengertian Badan Hukum Publik di atas , Badan / lembaga yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah termasuk dalam bentuk badan Hukum Publik. Untuk dapat disebut

sebagai Badan Hukum , harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(1) Adanya harta kekayaan yang terpisah

(2) Mempunyai tujuan tertentu

(3) Mempunyai kepentingan sendiri

(4) Adanya organisasi  yang teratur
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Pembentukan badan hukum  Lembaga Penyiaran Publik ( LPP ) Lokal TV

sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dapat mengacu alur pembentukan badan hukum

Publik Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang dibentuk khusus

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia.

E. Kajian Terhadap Asas / Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian berarti

bahwa setiap pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus di atur

dengan hukum  atau suatu peraturan perundangan. Istilah Perundang– Undangan

mempunyai 2 ( dua ) pengertian , yaitu :

a. Proses pembentukan peraturan Negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

b. Segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan- peraturan ,

baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan kajian ilmu hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya

berbagai norma hukum , yaitu :

1. Norma hukum umum dan norma hukum individual

2. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit

3. Norma hukum einmalig ( sekali selesai ) dan norma hukum dauerhafig ( berlaku

secara terus menerus ).

4. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan Perundang

Undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan dari bagian bagian

pembentuknya. Apabila suatu peraturan perundangan dibentuk oleh suatu lembaga yang

berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan

tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat. Norma hukum

diklasifikasikan menjadi 4 ( empat ) kelompok, yaitu :
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1. Norma fundamental Negara ( stats fundamental form ) yang merupakan norma yang

tertinggi dalam sebuah Negara dan ditetapkan oleh masyarakat.

2. Aturan dasar, yaitu aturan yang bersifat pokok , umum, dan masih bersifat tunggal.

3. Undang Undang formal

4. Aturan pelaksanaan atau otonom

Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang Undangan pasal 5 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang

Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang –

Undangan yang baik, yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan

d. Dapat dilaksanakan

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan dan

f. Kejelasan rumusan, dan

g. keterbukaan.

2. Asas – asas dalam Peraturan Perundang – Undangan

Terkait dengan berlakunya peraturan Perundang Undangan dalam arti material

dikenal adanya beberapa asas-asas. Asas-asas tersebut dimaksudkan supaya Peraturan

Perundang Undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar benar dijadikan

sebagai pegangan dalam penerapannya, walaupun hal tersebut masih membutuhkan suatu

penelitian yang mendalam untuk dapat mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas

yang dikenal dan biasa digunakan dalam peraturan Perundang Undangan adalah sebagai

berikut :

a. Asas pertama : undang Undang tidak berlaku surut

b. Asas kedua : Undang undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi ,

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal tersebut mengakibatkan :

(1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan

yang lebih rendah, sedangkan proses sebaliknya dimungkinkan terjadi.

(2) Hal – hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh

peraturan yang lebih rendah , sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
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(3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan di

atasnya. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan apabila hal tersebut terjadi ,

maka peraturan yang lebih rendah menjadi batal.

(4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaannya.

c. Asas ke tiga : Undang Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang Undang

yang bersifat umum , jika pembuatannya sama. Artinya adalah pada peristiwa khusus

wajib diperlakukan Undang Undang yang menyebut peristiwa tersebut , walaupun

untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan Undang Undang yang menyebut

peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

d. Asas ke empat : Undang Undang  berlaku terdahulu. Artinya adalah Undang Undang

lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika

Undang Undang baru yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan

tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang Undang yang lama tersebut.

e. Asas ke lima : Undang Undang tidak dapat diganggu gugat

f. Asas ke enam : Undang Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi ,

dilakukan pembaharuan dan pelestarian.

Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, dalam pembentukan peraturan

perundangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dalam pembentukan

Undang Undang tidak sewenang- wenang. Adapun persyaratan tersebut adalah

keterbukaan, memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan usul tertulis

kepada penguasa. Pengajuan usul tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai

berikut :

a. Penguasa mengundang mereka yang berminat  untuk menghadiri suatu

pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang tertentu.

b. Suatu departemen mengundang organisasi – organisasi tertentu untuk

memberikan usulan tentang suatu rancangan undang undang.

c. Acara dengar pendapat yang didakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Pembentukan Komisi komisi penasehat yang terdiri dari tokoh – tokoh dan ahli –

ahli terkemuka7 .

7 Soerjono Soekamto, Kebijakan Pemerintah Pusat, UI Pres Jakarta, 1987, hal 24
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1. Asas – Asas Muatan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, pada pasal 6 menjelaskan beberapa asas – asas yang harus

dipenuhi dalam materi muatan Peraturan Perundang Undangan, meliputi : Asas

Pengayoman, Asas Kemanusiaan, Asas kebangsaan, Asas kekeluargaan, Asas

kenusantaraan, Asas Bhineka Tunggal Ika, Asas Keadilan, Asas kesamaan kedudukan

dalam hukum dan pemerintahan, Asas ketertiban dan kepastian hukum, Asas

keseimbangan, keserasian dan keselarasan, Asas lain sesuai dengan bidang hukum

Peraturan Perundang Undangan.

2. Asas-Asas dalam penyiaran

Adapun asas-asas yang terdapat dalam Penyiaran yaitu Manfaat, Adil dan merata,

Kepastian Hukum, Keamanan, Keberagaman,  Kemitraan, Etika, dan Kemandirian.

G. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan

yang dihadapi.

Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran

Publik Lokal merupakan Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum  yang didirikan

oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul masyarakat.

Terdapat permasalahan krusial di Kabupaten Trenggalek, yakni Lembaga Penyiaran

Publik Lokal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemertah Daerah keberadaannya seringkali

terabaikan. Lembaga Penyiaran Publik ( LPP ) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , diterangkan dalam pasal 14 ayat 1 yang

berbunyi : Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a

adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat

independen, netral, tidak komersial dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk

kepentingan masyarakat. Selanjutnya ayat ( 3 ) menyebutkan : Di daerah Provinsi, Kabupaten

atau Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Radio yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Trenggalek saat ini masih

belum berbentuk  Badan Hukum, tetapi masih sebagai radio siaran. Meskipun hakekat dan

tujuannya sama, yaitu sebagai penyeimbang radio swasta dan untuk menyiarkan kebijakan–
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kebijakan Pemerintah Daerah, namun radio siaran milik Pemerintah Daerah ini tidak lepas

dari berbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah menyangkut masalah Sumber Daya

Manusia yang tidak kompeten hingga masalah kesulitan dana. Dan masalah yang paing

krusial, yaitu menyangkut izin siar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang, yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga

Penyiaran Publik.

Disamping itu, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005,

pasal 25 ayat ( 5 ) dan ( 6 ), Lembaga Penyiaran Publik Lokal boleh beriklan. Namun siaran

iklan maksimal 15 % dari seluruh waktu siaran dan iklan layanan masyarakat paling sedikit

menempati 30 % dari waktu siaran iklan. Mengenai isi siaran, Lembaga Penyiaran Publik

Lokal harus 60 % memuat kelokalan dari daerah tersebut. Isinya wajib memberikan

perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak, khususnya anak – anak dan remaja. Wajib

mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. Wajib menjaga

netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. LPP Lokal

harus bisa berfungsi  untuk mencerdaskan bangsa , dan harus bisa menjadi ruang publik

karena frequensi adalah ranah publik.

Selanjutnya berbicara dalam konsep pemberdayaan LPP Lokal, tidak akan terlepas

dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Fungsi LPP Lokal harus di dukung dan dikembangkan, sehingga dapat menumbuhkan

sense of belonging dari masyarakat terhadap LPP Lokal. Ada tantangan yang harus dihadapi

oleh LPP Lokal  terkait dengan kerentanan terhadap masalah operasional dan manajemennya.

Kuncinya, profesionalitas di industri  radio harus dijalankan. Termasuk bagaimana

menciptakan program ,mengatur gate keeping dan pendanaan. Ada wacana, masyarakat bisa

diikutkan dalam iuran penyiaran, yaitu dengan cara LPP Lokal harus membuat program yang

digagas oleh masyarakat dan melibatkan masyarakat lokal.

Kemudian yang terpenting , LPP Lokal sebagai Lembaga Penyiaran yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah harus bisa melakukan otokritik terhadap Pemerintah Daerah, bukan

hanya sebagai penyampai kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah. Serta untuk

menumbuhkan sense of belonging  LPP Lokal melempar isu yang menarik bagi Publik. Pada
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dasarnya LPP LOkal harus bisa menerapkan good news is a good news dan mengemasnya

dalam bentuk siaran yang menarik.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat ( 2 ) Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran

Publik disebutkan bahwa Penyelenggaraan penyiaran radio dan penyelenggaraan penyiaran

televise yag didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi

sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran

Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian. Untuk itu maka di Kabupaten Trenggalek perlu

adanya penyesuaian peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek atau

Radio Pemerintah sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Trenggalek.

Mengingat tenggat waktu yang diberikan oleh pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2005, penyesuaian status Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek,

hingga saat ini belum terlaksana, maka dalam rangka mematuhi  ketentuan perundang

undangan penyesuaian menjadi LPP Lokal harus segera dituntaskan, yaitu dengan

Pemmbentukan LPP Lokal sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

H. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan

Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan dampaknya Terhadap Aspek

Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Trenggalek mengatur perubahan atau penyesuaian

keberadaan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek atau Radio Pemerintah

Kabupaten Trenggalek menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio Pemerintah

Kabupaten Trenggalek.

LPP Lokal Radio Praja Angkasa Kabupaten Trenggalek  adalah Lembaga Penyiaran

Publik Lokal  yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Tempat kedudukan LPP

Lokal Radio Pemerintah Kabupaten trenggalek adalah di Daerah Kabupaten Trenggalek. LPP

Lokal Radio Pemerintah Kabupaten trenggalek mempunyai tugas memberikan pelayanan

informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan
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budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan

penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Implikasi dan dampak dari pengaturan Peraturan Daerah terhadap keuangan daerah

adalah Pemerintah Daerah  di Kabupaten Trenggalek harus mengalokasikan anggaran yang

memadai bagi penyelenggaraan LPP Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hal ini

sesuai dengan pengaturan baik dalam pasal  15 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran maupun pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 yang

menyatakan bahwa : Sumber Pembiayaan RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

berasal dari :

a. Iuran penyiaran

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  atau  Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

c. Sumbangan masyarakat

d. Siaran Iklan

e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

I. Legal Drafting

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus melalui proses perumusan

terlebih dahulu dalam membuat suatu produk kebijakan atau politik hukum yang disebut

dengan “naskah akademik”. Setiap perumusan suatu peraturan perundang-undangan termasuk

Perda yang akan dibuat banyak hal yang harus dipertimbangkan yaitu :

a. Kejelasan konsep tujuannya. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa tujuan dari

perumusan Raperda adalah agar masyarakat bisa melakukan dan memberikan masukan

tentang LPPL dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja secara produktif dan

memberi kontribusi di bidang LPPL.

b. Keluasan (comprehensiveness) dimensi-dimensi yang secara normative harus menjadi

cakupan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-

undangan di bidang LPPL harus dilengkapi dengan berbagai rumusan yang tegas dan adil.

Kecuali itu peraturan perundang-undangan juga harus memiliki system yang jelas, tegas

dan terukur.
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c. Pembentukan LPPL merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan perundang-undangan tentang Penyiaran

Dalam pembentukan Raperda diperlukan penerapan teori yang dikemukakan oleh

Seidman,8 menawarkan sebuah teori yang juga bermanfaat sebagai instrument penelitian

mengenai legislasi yang disebut the ROCCIPI’s Categories. The ROCCIPI’s Categories

merupakan kependekan dari Rules, Opportunivy, Capacity, Communication, Interest

(Incentive), Process, dan Ideology (Values and Attitude). The ROCCIPI’s Categories

dimaksudkan untuk membantu para drafter mengidentifikasi kemungkinan yang sekecil-

kecilnya, sebab-sebab yang berhubungan dengan perilaku yang bermasalah.

Bagi perancang Perda, metode ROCCIPI berfungsi sebagai panduan untuk memahami

sifat-sifat, penyebab-penyebab dan cakupan perilaku bermasalah. Selain itu, kategori-kategori

ni memberikan suatu kerangka informasi yang diperlukan dari pihak yang mengajukan

rancangan Perda. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kita akan mampu melihat apakah

usulan solusi akan memperbaiki masalah atau mengubah perilaku bermasalah sebagaimana

yang diinginkan atau justru sebaliknya.

Untuk lebih memahami konsep The ROCCIPI’s Categories, berikut ini akan dipaparkan

lebih mendetail ketujuh kategori sebagai berikut : Interest (kepentingan), Rule (aturan),

Opportunity (kesempatan), Capacity (kemampuan), Communication (komunikasi), Process

(Proses), Ideology (ideology),

Dalam prosedur penyusunan Raperda selayaknya pemerintah dan legislative daerah

berperan intensif dengan kehadiran yang aktif dan mampu memahami substansi sampai

menyampaikan gagasan-gagasan perlu tidaknya materi itu diatur. Pembahasan lebih detail di

panja atau pansus tetap menuntut keaktifan legislatif daerah menyuarakan dan menyerap

aspirasi publik (konstituen). Aturan/norma yang nanti dihasilkan melalui mekanisme

pembahasan yang demikian dapat mengurangi resistensi publik dan pembatalan pusat. Untuk

itulah, dalam memudahkan penyusunan Perda perlu dilakukan langkah-langkah berikut: (1)

Mengidentifikasi masalah yang akan diatur, (2) merumuskan tujuan yang jelas dari masalah

itu, (3) melihat prioritas pengaturan; dan (4) menentukan manfaat yang akan diperoleh

masyarakat dengan adanya peraturan itu (daya guna dan hasil guna).

8 Saidman,Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2001, hal 23
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Selanjutnya, dalam memahami suatu Perda, hendaknya ditentukan apa yang dinyatakan

oleh rancangan peraturan guna mencapai pemahaman dasar atas apa yang ingin disampaikan

perancang kepada pembaca. Pengkajian ini dimulai dengan membaca dan memahami

peratuan yang bersangkutan. Secara lebih khusus, harus memahami struktur, bahasa,

ketentuan-ketentuan operasional dan ketentuan teknis peraturan tersebut, serta sejauhmana

peraturan tersebut mengidentifikasikan ROCCIPI.

Suatu Perda disebut sah bila memenuhi syarat formil dan materiil. Persyaratan formil

berkaitan dengan proses pembuatan itu tidak mengalami kekurangan yuridis dengan prosedur

dilakukan oleh badan yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan 9. Adapun

persyaratan materiilnya berkaitan dengan materi perundang-undangan yang dibentuk tidak

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (azas lex superior degrade legi

inferiori)10 dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan atau aspirasi masyarakat.

Dua asas lainnya yang penting dipahami dalam konteks peraturan perundang-undangan

yakni asas lex specialis derogate legi inferiori yakni peraturan hukum yabng khusus

mengalahkan peraturan  hukum yang umum dengan syarat (1) ada dua peraturan hukum yang

mengatur substansi yang sama; (2) ada pertentangan sementara kedua peraturan hukum itu;

(3) peraturan yang baru tidak menghapuskan peraturan yang lama; dan asas lex posteriori

derogate legi priori yakni peraturan hukum yang baru mengalahkan peraturan hukum yang

lama apabila kedua peraturan tersebut mangatur materi yang sama.

J. Landasan Filosofis

Peraturan Perundang-Undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima

apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Landasan

filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga dalam

9 Soehino, Hukum Administrasi Negara ; Teknik Perundang-Undangan, Edisi Kedua Cetakan ke IV,
Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 16.

10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Kelima Cet II Liberty, Yogyakarta,
2005, hal 35.
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pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah harus mencerminkan

nilai dan moral yang ditumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di

Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan

hidup, cita-cita bangsa dan jalan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu dalam membentuk  regulasi daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Radio di Kabupaten Trenggalek harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung

tinggi norma beserta  tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan pada  visi-misi di Kabupaten

Trenggalek. Keberadaan regulasi tersebut nantinya harus mampu memberikan kontribusi  bagi

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Secara aktual bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang ada selama ini adalah

masih mencari bentuk kelembagaan yang sesuai dengan keberadaan dan potensi daerah. Namun

belum adanya landasan hukum operasional yang jelas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio yang dahulu dinamakan Radio Khusus Pemerintah Daerah, membuat situasi ini berpotensi

terjadinya pergesekan  kepentingan yang dapat menjadikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini

kurang independen. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian dan penggodokoan yang lebih

komprehensip dalam hal aktifitas dan kelembagaan RKPD itu atau yang sekarang disebut

Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Persoalan mendasar belum tersentuh, dimana filosofi dan substansi Lembaga Penyiaran

Publik Lokal harus menyampaikan  informasi kepada masyarakat secara luas dengan mekanisme

aktivitas  siaran dan kelembagaan yang perlu diperkuat. Lembaga penyiaran itu sangat

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyebarluasan informasi

ini sangat  penting.  Dengan demikian masyarakat harus terlibat secara aktif.Bahkan secara

yuridis maupun sosiologis ide pendirian lembaga penyiaran publik lokal ini seharusnya muncul

dari dorongan masyarakat secara umum. Hal ini dapat diwujudkan  sejauh mana dalam

kehidupan masyarakat itu diberdayakan kepedualiannya terhadap informasi , sehingga dengan

kebutuhan yang strategis pada perlunya informasi itu masyarakat akan mampu melihat dan

memecahkan secara rasional apa yang menjadi masalah / kendala termasuk didalamnya

kebutuhan untuk  mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Pemberdayaan masyarakat

dalam bidang informasi ini melibatkan beberapa komponen , baik di tingkat Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Desa bahkan pihak dunia usaha khususnya dan swasta pada umumnya. Jika
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semua komponen  bisa bergerak bersama menuju satu tujuan , maka dengan mudah suatu

permasalahan dapat diatasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

K. Landasan Sosiologis

Landasan  sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa

peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah

dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Fakta empiris sebagai kebutuhan masyarakat atau

melibatkan masyarakat seperti bahwa terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli

Trenggalek ( FPT ) pada tanggal 24 Nopember 2014 yang menginginkan terbentuknya Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah. Selain dari itu juga terdapat Forum Penggemar Radio

tanggal 20 Nopember 2014 yang menginginkan terbentuknya LPPL. (sebagai lampiran)

Selain permintaan dari LSM maupun Forum Penggemar Radio yang terdapat di

Trenggalek,  pimpinan Radio Pemerintah mengadakan penyebaran pengisian angket, yang mana

angket yang  disebarkan dan sudah dikembalikan bahwa LPPL sanagat diperlukan dengan

pertimbangan bahwa radio tersebut dapat menyiarkan serta menggali budaya lokal khusunya di

Kabupaten Trenggalek.

\Alasan-alasan tersebut diatas, maka pemerintah Kabupaten trenggalek supaya segera

membentuk LPPL Radio Pemerintah melelui dengan Peraturan Daerah sebagai persyaratannya.

Suatu Peraturan Daerah dapat dikatakan sebagai landasan sosiologis apabila terdapat ketentuan

yang sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat, hal ini sesuai dengan aliran

Sociological Jurisprudence yang memandang hukum sesuatu yang tumbuk di tengah-tengah

rahyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari

perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan

gigihnya mensosialisasikan konsep living law yang merupakan kunci teorinya 12

Dalam Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan

kenyataan, fenomena dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan

hukum masyarakat seperti dalam pembentukan Raperda LPPL Radio Pemerinrah. Apabila

masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalamai perubahan. Suatu peraturan

perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial  masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat

12 Ni’matul Huda, negara Hukum Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 34.
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harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal- hal

tersebut telah sesuai maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan

banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

L. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan  bahwa

peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum

dengan mempertimbangankan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut

guna  menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau

materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa

persoalan hukum itu antara  lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak

harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang Undang sehingga

daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peratuannya memang

sama sekali belum ada.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk

suatu peraturan perundang-undangan . Landasan tersebut meliputi :

(1) Terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-perundangan tingkat  daerah

(2) Undang- undang  yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan

; dan

(3) Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang –

undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang - undangan harus mempunyai dasar

hukum yang terdapat dalam ketentuan yang levelnya lebih tinggi.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Kabupaten Trenggalek terdapat beberapa peraturan perundang – undangan yang terkait dan

dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang –undangan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Undang – undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah

Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 No 41 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang undang  nomor 2 Tahun
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1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 2730 )

2. Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ( Lembaran Negara Raepublik

Indonesia Tahun 2002 nomor 139, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4252 );

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia  Nomor 4437 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga Penyiaran Publik ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485 ).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 29,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486 )

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran  Publik

Televisi  Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487 )

7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun

2007 tentang Prosedur dan Mekanisme Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

M. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik  berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek tentang  Pembentukan Lembaga  Penyiaran Publik Lokal Radio

Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat

dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak – pihak terkait dalam melaksanakan perubahan atau

penyesuaian keberadaan Radio Khusus Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Trenggalek

menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah kabupaten Trenggalek

berdasarkan Undang Undang nomor 32 Tahun 2002 maupun Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2005. Disamping itu juga sebagai upaya penyederhanaan dalam pengaturan

pengelolaan dan pengurusan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL ) Radio Pemerintah
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Kabupaten Trenggalek secara efisiensi dan efektifitas serta untuk menjamin kepastian

hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka ruang lingkup materi yang akan diatur

dalam Raperda ini mencakup ketentuan  sebagai dalam pembahasan ruang lingkup.

N. Ruang Lingkup

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  Trenggalek  tentang

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek,

meliputi :

1. Materi Pengaturan

Materi pengaturan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

a. Bab I, Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya

memuat hal – hal yang berkaitan dengan proses pendirian dan pengelolaan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Trenggalek yang responsif dengan

menggunakan pendekatan yang demokratis dan partisipatif, transparan  dan

akuntabel.

Untuk itu pengertian – pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum,

merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Radio Kabupaten Trenggalek. Pengertian - pengertian tersebut dapat

merupakan kutipan dari Peraturan Perundang – Undangan yang ada. Pengertian dan

peristilahan yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Radio Kabupaten Trenggalek, meliputi :

1) Daerah adalah Kabupaten Trenggalek

2) Pemerintah Daerah adalah Bupati  dan perangkat  daerah sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan Daerah

3) Bupati adalah Bupati Trenggalek

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek

5) Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan
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hukum  yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral , tidak komersial

dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

6) Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL ) adalah Ledmbaga Penyiaran yang

berbentuk badan hukum  yang didirikan oleh Pemerintah Daerah,

menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio  atau penyiaran televisi,  bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk

kepentingan  masyarakat yang  siarannya berjaringana dengan radio Republik

Indonesia ( RRI ) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) untuk

televisi.

7) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Trenggalek adalah LPPL Radio

Pemerintah

8) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara

dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun

tidak, yang dapat diterima  melalui perangkat penerima siaran.

9) Program siaran adalah kegiatan penyelenggaraan yang berisikan serangkaian

program acara  siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu

dengan menggunakan spectrum  frekwensi radio.

10) Penyiaran adalah kegiatann pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran

dan / atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan

spectrum frekwensi radio melaui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk

dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat

penerima siaran.

11) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan

gagasan dan informasi dalam bentuk  suara secara umum dann terbuka, berupa

program yang teratur dan berkesinambungan.

12) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan

masyarakat tentang  tersedianya  jasa, barang dan gagasan yang dapat

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga

penyiaran yang bersangkutan.

13) Siaran iklan  niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran

radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan / atau
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mempromosikan barang  atau jasa  kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi

konsumen agar menngguunakan  produuk yang ditawarkan.

14) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan

melalui penyiaran  radio atau televisi dengan tujuann memperkenalkan,

memasyarakatkan, dan / atau memmpromosikaan agagasan , cita – cita, anjuran

dan / atau pesan – pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi

khalayak agar berbuat dan / atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan

tersebut.

15) Tarif iklan adalah nilai atau harga yang ditetapkan RKPD Kabupaten Trenggalek

sesuai dengan stanndar harga pasar sebagai jasa  penyiaran.

16) Siaran langsung adalah program kegiatan yang  disiarkan secara langsung baik

dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar yang

kemudian dipancarluaskan melalui stasiun  LPPL Radio Praja Angkasa FM

Kabupaten Trenggalek.

17) Siaran tidak langsung adalah siaran tunda  dalam bentuk  rekaman

18) Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan

satu Kabupaten / Kota sesuai wilayah siaran

19) Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan Acara siaran berdasarkan isi

siaran isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.

20) Pengumuman adalahsuatu permintaan dari oranng / kelompok / lembaga ,

organisasi , perusahaan dan lain sebagainya untuk pennyiaran pedngumuman.

21) Pemancar  radio adalah alat telekomunikasi yang  menggunakan dan

memancarkan gelombang radio.

22) Stasiun radio adalah  satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau

gabungan dari perangkat pemancar  dan penerima termasuk alat perlengkapan

yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.

23) Spektrum  frekwensi radio adalah kumpulan pita frekwensi radio.

24) Pita frekwensi Radio adalah  bagian dari spektrum frekwensi radio yang

mempunyai lebar tertentu

25) Kanal Frekwensi Radio adalah satuan terkecil dari spektrum frekwensi radio yang

ditetapkan  untuk suatu stasiun radio.
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26) Alokasi Frekwensi Radio adalah pencantuman pita frekwensi  tertentu dalam tabel

alokasi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terestrial

atau dinas komunikasi  radio ruang angkasa atau dinas astronomi berdasarkan

persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut

pita frekwensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.

27) Penetapan ( assignment ) pita frekwensi radio atau kanal frekwensi adalah

otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada

suatu stasiun radio untuk menggunakan frekwensi radio atau kanal  frekwensi

radio berdasarkan persyaratan tertentu.

28) Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran public yang berfungsi

mewakili masyarakat , pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang

menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik

29) Dewan direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang

dan bertanggungjawab  atas pengelolaan lembaga penyiaran publik

30) Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut  KPI  adalah Lembaga

Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud

peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya di atur

dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

31) Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara komisi Penyiaran

Indonesia dan Pemerintah di tingkat Pusat yang berwenang  memutuskan untuk

menerima  atau menolak permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran.

32) Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan Negara kepada

lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

33) Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di

bidang komunikasi dan informatika.

b. Bab II Kedudukan , Sifat, fungsi dan Tujuan

Pada bagian ini memuat tentang kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dengan uraian

sebagai berikut :Radio Khusus Pemerintah  Daerah ( RKPD ) kabupaten Trenggalek

didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan mempunyai kedudukan sebagai

Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPP Lokal ) yang bernama Radio Pemerintah,
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sebagai media penyebarluasan informasi timbal balik antara Pemerintah dan

masyarakat,  mempunyai fungsi sebagai media penyebarluasan informasi di bidang

agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan

perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa yang senantiasa berorientasi  kepada

kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, ruang lingkup komunikasi

dan informasi antara masyarakat dan pemerintah yang dalam penyelenggaraan

bersifat independen dan netral,  mendorong terwujudnya sikap netral kepada

masyarakat

c. Bab IV Pembentukan Serta Biaya

Lembaga Penyiaran Publik Radio Pemerintah dibentuk melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek dan biaya Pendirian dan perijinan LPPL penggunaan frekuensi

dianggarkan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

d. Bab V Pengelolaan

Pada bagian ini memuat tentang pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik

Lokal  Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hal – hal yang diuraikan dalam

bagian ini meliputi bentuk Badan Hukum , nama lembaga , Perizinan, ketersediaan

frekuensi, alat kelengkapan lembaga penyiaran publik dan lain sebagainya berkaitan

dengan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal  Radio Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.

e. Bab VI Sumber Biaya

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang sumber – sumber pembiayaan

untuk pengelolaan  Lembaga Penyiaran Publik Radio Pemerintah kabupaten

Trenggalek, yang uraiannya adalah : Sumber pembiayaan LPP Lokal Kabupaten  dan

alat kelengkapannya berasal dari : 1. Iuran masyarakat, 2. APBD Kabupaten

Trenggalek, 3. Sumbangan masyarakat, 4. Siaran Iklan, 5. Usaha lain yang sah yang

terkait dengan penyelenggaraan penyiaran., tarif iklan akana diatur lebih lanajaut

dengan peraturan Bupati, Penerimaan  yang diperoleh dari sumber pembiayaan di luar

APBD merupakan penerimaan daerah yang dapat dikelola langsung secara transparan

untuk membiayai keberlangsungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sedangkan

ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Tata cara,

prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan LPP Lokal
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itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Penerimaan yang diperoleh dari

sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e

merupakan sebagian penerimaan daerah yang dikelola sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan dan Tata cara serta pertanggungjawaban penggunaan

dan penerimaan keuangan LPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

f. Penyelenggaraan Penyiaran

Pada bagian ini memuat aturan tentang penyelenggaraan siaran oleh Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang meliputi : 1.

Programa siaran dan penggunaan frekuensi, 2. Cakupan wilayah  siaran, 3. Isi siaran,

4. Klasifikasi acara siaran, 5. Bahasa siaran, 6. Relai dan  siaran bersama, 7. Ralat

siaran, dan 8. Siaran iklan.

Adapun uraian masing – masing bagian di atas antara lain, meliputi : 1. Programa

siaran dan Penggunaan frekuensi, 2. Cakupan Wilayah Siaran, 3. Isi Siaran, 4.

Klasifikasi Acara siaran, 5. Bahasa Siaran, 6. Relai dan Siaran Bersama, 7. Ralat

Siaran, dan 8. Siaran Iklan

g. Bab VIII Dewan Pengawas

Pada bagian ini  memuat  tentang alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu Dewan Pengawas.

h. Bab IX Dewan Direksi

Pada bagian ini memuat tentang alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu Direksi.

i. Bab 10 Kepegawaiaan

Pegawai  Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten

Trenggalek adalah Pegawai Negeri Sipil Sipil yang diangkat sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja yang juga menyebutkan hak serta

kewajibannya.

j. Bab 11 Tata Kerja

Setiap Pegawai  Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah

Kabupaten Trenggalek wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-

masing, saling koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi di
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Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dan

setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan secara berkala.

k. Bab 12  Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah

Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh alat kelengkapan yaitu Dewan Direksi

bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara penyiaran dan keuangan baik

dalam maupun luar lembaga, tahun buku LPPL Radio Pemerintah adalah tahun

anggaran, laporan dpat dilakukan secara tahunan, berkala dan keuangan

Laporan ditandatangani oleh Dewan Pengawas, Dewan Direksi untuk

disampaikan kepada Bupati dan sebagai tembusan disampaikan kepada DPRD dan

apabila Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak mau menandatangani laporan,

maka wajib memberikan alasan secara tertulis.

l. Bab 13. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio Pemerintah Kabupaten Trenggalek dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD. Dalam

melaksanakannya dibentuk Dewan Pengawas dan Tim Pembina yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati atas usulan DPRD.

m. Bab 14.  Ketentuan Peralihan

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam)

bulan sejak di undangkannya Peraturan Daerah dan apabila belum terbentuk, maka

Kepala Humas dan Protokol Kabupaten Trenggalek melaksanakan fungsi Dewan

Pengawas dan Dewan Direksi

n. Bab .15. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk

akan terdapat mulai berlakunya yang dituangkan tanggal diundangkannya dengan

tujuan bahwa setiap orang mengetahui serta mengundangkannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek

o. Penjelasan.

Setiap peraturan peraturan perundang-undangan selalu terdapat penjelasan

baik secara umum maupun penjelasan pasal demi pasal yang terdapat dalam
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Peraturan Daerah.  Adapun fungsi dari penjelasan tersebut sebagai penjelasan dari

pasal-pasal yang dipandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut.

O. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Penyiaran Radio Pemerintah Kabupaten

Trenggalek, Naskah Akademik merupakan hal yang baru sekitar 3 (tiga) tahunan. Naskah

Akademik merupakan landasan ilmiah dan memberikan suatu arahan dalam penyusunan

Raperda. Peran Stake Holder dalam penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu hal yang

harus dilakukan guna memperoleh informasi dan masukan, sehingga dapat menjadikan suatu

hasil yang lebih baik berdasarkan masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat maupun

masyarakat sendiri.

Dengan masukan dari LSM maupun forum pendengar radio diharapkan imolementasi

berbentuk Perda dengan mengimplementasikan muatan local bersadarkan masukan dari

seluruh lapisan masyarakat. Dalam pembentukan LPPL radio Pemerintah berbentuk Perda

sebagai dasar hukum, sehingga dalam penyelenggaraan penyiaran, maka LPPL wajib

mendapatkan penyiaran dari pemerintah melalui KPI dan sebagai alat kelengkapan LPPL

terdri dari dewan pengawas dan dewan direksi dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah

LPPL dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib dibentuk dewan pengawas dan dewan direksi

dan selama belum terbentuk Kabag Humas dan Protokol sebagai pananggungjawab.

Dari penyusunan Naskah Akademik yang di jelaskan dalam bab-bab tersebut diatas

dalam membentuk suatu Peraturan Daerah mengenai Lembaga Pelayanan Publik Radio

Pemerintah, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut memuat bebarapa bab yaitu :

Bab 1. Ketentuan Umum

Bab 2. Kedudukan Sifat, Fungsi dan Tujuan

Bab 3. Pembentukan serta biaya.

Bab 4. Pengelolaan.

Bab 5. Sumber Pembiayaan

Bab 6. Penyelenggaraan Penyiaran.

Bab 7. Dewan Pengawas.
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Bab 8. Dewan Direksi

Bab 9. Kepegawaiaan

Bab 10. Tata Kerja

Bab 11. Pertanggungjawaban

Bab 12. Pembinaan dan Pengawasan

Bab 13. Ketentuan Peralihan

Ban 14. Ketentuan Penutup

Dan yang terakhir merupakan Penjelasan dari Perda.

Pengaturan bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, guna

memudahkan pengaturan-pengaturan di dalam peraturan daerah dan diharapkan dapat

memberikan suatu peraturan daerah harapan masyarakat Kabupaten Trenggalek Umumnya

dan khususnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

P. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian dan penyusunan terhadap Naskah Akademik Lembaga

Penyiaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka saran yang diberikan penyusun adalah :

1. Naskah Akademik merupakan awal dari setiap penyusunan perundang-undangan, sehingga

sangat diperlukan, karena dalam penyusunan dan penelitian memerlukan semua lapisan

yang terdapat di masyarakat.

2. Masukan dalam penyusunan Naskah Akademik merupakan masukan pembuatan Raperda,

sehingga kepentingan masyarakat akan terwakili

3. Setelah Raperda di sahkan menjadi Perda sebaiknya pembentukan Dewan Pengawas dan

Dewan Direksi segera dibentuk sebagai alat perlengkapan yang terdapat di LPPL Praja

Angkasa dapat independen dan netral dalam setiap penyiaran.

4. Semua pemasukan daya yang terdapat di LPPL  digunakan sebagaimana mestinya untuk

perkembangan radio dan setiap tahunnya di audit independen.
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