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Assalamualaikum Wr, Wb,. 
Shalom,
Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, 
Salam Kebajikan,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita
menikmati kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda.
Shalawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 

Dengan bangga saya persembahkan dan persilahkan para
pembaca semua untuk memahami dan menikmati Collective Files
of ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya (Collasa). Collasa
ini bertujuan untuk menjadi pedoman informasi komprehensif
dan ekstensif terkait dengan Produk Hukum ALSA Local
Chapter Universitas Brawijaya dan hal-hal lain yang dapat
meningkatkan ilmu dan informasi para pembaca. 

Saya berharap, Collasa ini dapat mendorong
terciptanya pemerataan pengetahuan serta
kelancaran untuk setiap niat baik para
pembaca yang ingin mengetahui dan mencari
ilmu lebih dalam dan luas lagi. Akhir kata,
semoga kita semua dapat terus membangun
dan membawa kemajuan untuk ALSA dalam
lingkup Lokal, Nasional dan Internasional. 

Wassalamualaikum Wr. WB., 
Shalom, 
Om Shanti Shanti Shanti Om, 
Namo Buddhaya 
Salam kebajikan untuk kita semua.

Together will be, 
Connected as One, 
May ALSA, Always be One!
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RELEVANSI PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA 

KEPAILITAN DAN KAITANNYA DENGAN TES INSOLVENSI 

 
Rayhan Nabil1 

 

Issue 

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, segala peraturan dan hukum 

yang berlaku merupakan produk atau hasil yang dibuat oleh pemerintahan belanda 

itu sendiri lalu diterapkan di daerah jajahannya. Beragam peraturan yang diatur oleh 

pemerintah kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia dari lingkup hukum 

pidana maupun perdata. Hal tersebut berlaku pada hukum kepailitan yang 

diterapkan di Indonesia karena berada dibawa penjajahan pemerintah kolonial 

Belanda Faillissementsverordening dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 

1945 bahwa: 

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” 

Akibatnya, berdasarkan Pasal tersebut,  Faillissementsverordening (Staatblad 

1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) masih diberlakukan di 

Indonesia hingga tahun 19982 

Namun, seiring berkembangnya zaman telah memunculkan banyak 

permasalahan baru di Indonesia. Seperti pada tahun 1997, Indonesia mengalami 

 

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |(Coordinator on People Development)| 

nabilrayhan221@student.ub.ac.id 
2Baroka, Akbar. “Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan”. 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8547/AKBAR%20BAROQA%20kompli 

t.pdf?sequence=1 hlm 22-23 

mailto:nabilrayhan221@student.ub.ac.id
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8547/AKBAR%20BAROQA%20komplit.pdf?sequence=1
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8547/AKBAR%20BAROQA%20komplit.pdf?sequence=1


 

 

masa kelamnya, yakni krisis moneter yang sangat merugikan berbagai pihak. 

Naiknya nilai mata uang dolar Amerika yang mengakibatkan melemahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dolar, memberikan kerugian yang cukup besar kepada para 

pengusaha, khususnya debitur sebagai pihak yang meminjam karena hutang 

mereka yang seketika membengkak dan beberapa jatuh dalam keadaan insolvensi. 

Akibat dari permasalahan yang ada, berbagai pihak pun menghendaki 

bahwa Faillissementsverordening sebagai pengaturan mengenai kepailitan yang 

berlaku di Indonesia sudah tidak relevan dan harus segera mungkin diperbarui atau 

diganti. Salah satunya IMF (International Monetary Fund) yang datang ke 

Indonesia untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap mata uang Rupiah 

Indonesia. Saat itu, IMF dan pemerintah Indonesia telah menjalin berbagai 

kesepakatan dan pemerintah Indonesia harus menjalankan beberapa tuntutan IMF. 

Dalam salah satu tuntutan pada kesepakatan ketiganya, pemerintah Indonesia 

dituntut untuk membuat hukum kepailitan yang baru dan pengadilan baru untuk 

menangani berbagai kasus kepailitan yang ada.3 

Menimbang bahwa telah terjadi gejolak moneter dan memperbarui 

Faillissementsverordening yang saat itu menjadi landasan hukum kepailitan di 

Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang disahkan pada April 

tahun 1998. Ketentuan terkait kepailitan ini pun ditindaklanjuti pada pemerintahan 

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dengan menetapkan Undang- undang Nomor 

4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan 

Menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 9 September 1998. 

Seiring pesatnya perkembangan perkonomian dan perdagangan, 

dibentuklah  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan 

 
 

3Krisis Keuangan Asia di Indonesia. Indonesia investment.com.. Diakses pada 21 April 2022, 

melalui  https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246 

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246


 

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dibentuk pada pemerintahan 

Presiden Megawati Soekarnoputri. Pengaturan yang terkandung dalam undang- 

undang tersebut setidaknya memberikan berbagai pembaruan yang memberikan 

perlindungan bagi para kreditur. 

Jika merujuk pada pendapat Profesor Radin di dalam bukunya The Nature 

of Bankruptcy, tujuan umum dari hukum kepailitan sebenarnya adalah untuk 

menyediakan forum kolektkif untuk mengklasifikasi hak dari berbagai kreditur 

terhadap kekayaan debitur yang tidak cukup nilainya. Dari pernyataan tersebut, 

pengaturan mengenai kepailitan memanglah harus dibuat sebagai sarana untuk 

menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitur dan kreditur.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Remy, Sutan (2016). Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan : memahami undang-undang no. 
37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. 
(Jakarta:Kencana). 



 

 

Fact 

 
Kondisi yang ada serta praktik dari penerapan Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 (“UU KPKPU”) ini pun menuntut adanya suatu pembaruan kembali 

terhadap regulasi yang mengatur mengenai kepailitan ini karena berkembangnya 

zaman. Pembaruan yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan 

tidak dapat terlepas dari tujuan hukum, terutama untuk mencapai suatu kepastian 

hukum. 

Contoh khususnya dapat dilihat dalam asas pembuktian sederhana di dalam 

Undang-undang kepailitan dan PKPU ini yang mana dalam pasal 8 ayat 4, hakim 

haruslah mengabulkan permohonan pailit jika terbukti secara sederhana syarat pailit 

dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. M. Hadi Subhan menyebutkan bahwa dalam 

praktiknya ketentuan ini membelenggu hakim dan menjadikan hakim sulit untuk 

menolak perkara yang sudah dimohonkan sepanjang memenuhi syarat kepailitan. 

Ia juga menambahkan bahwa ketentuan tersebut juga memungkinkan terjadinya 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mana dapat saja teradapat oknum 

yang bersembunyi dibalik ketentuan tersebut.5 

Fakta pada prakteknya, ketentuan pembuktian sederhana ini memiliki 

kelemahan. Merujuk pada kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada 

putusan 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat rekayasa surat obligasi dan 

perbuatan melawan hukum yang terjadi dan telah digugatkan oleh termohon 

pailitnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 

376/PDT.G.BTH.PLW/2009/PN.JKT.PST dan juga terdapat pula laporan pidana di 

Polda Metro Jaya terhadap Shadik Wahono pada tanggal 25 Agustus 2009 dan surat 

panggilan Dit Reskrimun tanggal 7 September 2009, serta laporan pengaduan 

pidana di Polda Metro Jaya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana.6 

 

 

5Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU KPKPU 

 
6Masrshavidia, Deta (2010).Analisis Yuridis terhadap Putusan Pembatalan Pailit PT. Cipta Televisi 

Pendidikan Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi Kasus Putusan 
No. 834K/PDTSUS/2009. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia). 



 

 

Rules and Regulation 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 



 

 

Analysis 

 
Asas pembuktian sederhana ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (4) dalam 

UU KPKPU yang berbunyi “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan 

apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa 

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

telah dipenuhi.” Dijelaskan pula di dalam penjelasan pasal 8 ayat 4 bahwa “Yang 

dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah 

adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan 

tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh 

pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan 

pernyataan pailit.” 

Permasalahan dan Fakta-fakta dari ketentuan pembuktian sederhana ini 

justru memaksa hakim untuk menilai permohonan kepailitan hanya dari aspek 

formilnya saja karena dalam pasal 8 ayat 4 tergas dikatakan dengan kata “harus”. 

Akibat dari itu, hakim tidak dapat menilai aspek materiil dari permohonan pailit 

yang dimohonkan kepada pengadilan. Disini hakim tidak dapat melihat dan 

mempertimbangkan kondisi atau kemampuan keuangan dan itikad baik atau 

buruknya dari debitur dan hakim tidak dapat menilai apakah debitur tersebut layak 

secara materiil untuk dipailitkan. Dalam beberapa kasus, debitur-debitur yang 

dimohonan pailit oleh krediturnya sebenarnya masih dapat dikatakan mampu untuk 

membayar utang-utangnya karena memiliki aset/aktiva yang lebih besar daripada 

utangnya, dengan kata lain debitur tersebut masih dikatakan solven. Meskipun tidak 

dapat dipungkiri bahwa terdapat kreditur yang masih mampu membayar, tetapi 

tidak ingin membayar. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat debitur yang 

memiliki itikad baik untuk melunasi utang-utangnya yang dalam keadaan solven. 

Dalam konteks para debitur yang dimohonkan pailit yang dalam keadadan 

solven dan memiliki itikad baik untuk melunasi utang-utangnya, dikabulkannya 

permohonan pailit oleh pengadilan justru dapat merugikan debitur dalam konteks 

sebagai entitas usaha karena debitur demi hukum otomatis kehilangan haknya 



 

 

dalam menguasai dan mengurus hartanya sejak tanggal putusan pernyataan pailit 

itu diucapkan seperti yang tercantum dalam pasal 24 yang berbunyi “Debitor demi 

hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang 

termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” 

Dilihat dari segi idealnya, debitur seharusnya dijatuhkan pailit oleh 

pengadilan dalam keadaan insolvensi. Merujuk pada penjelasan Pasal 57 ayat (1) 

UU KPKPU bahwa yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak 

mampu membayar. Dapat dikatakan bahwa debitur dalam keadaan insolven artinya 

jumlah aset/aktiva yang dimiliki oleh debitur lebih sedikit dibandingkan utangnya. 

Selain itu, debitur juga tidak dapat dikatakan insolven jika debitur hanya tidak bisa 

membayar satu kreditur saja, tetapi ia bisa melaksanakan prestasinya untuk 

melunaskan utang-utangnya kepada kreditur lain. 

Merujuk pada analisis sebelumnya, dirasa perlu adanya mekanisme untuk 

mengukur apakah debitur yang dimohonkan pailit oleh krediturnya ini atau disebut 

tes insolvensi dapat dikatakan benar-benar tidak membayar utangnya atau tidak 

karena terdapat kemungkinan debitur hanya berada dalam keadaan kesulitan 

likuiditas dalam sesaat yang mana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya 

kepada para kreditur hanya saat itu saja, tetapi sebenarnya aset yang dimiliki oleh 

debitur masih cukup untuk melunasi utang-utangnya karena asetnya lebih besar 

daripada utangnya. 

Merujuk pada hasil uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap UU KPKPU 

dalam putusan Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001- 002/PUU-

III/2005, disebutkan bahwa longgarnya syarat pengajuan permohonan pailit 

merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal 2 ayat 1 

sebagai syarat kepailitan karena tidak mencantumkan persyaratan dalam keadaan 

“tidak mampu membayar”, maka dari itu kreditur dengan mudahnya dapat 

mengajukan permohonan kepailitan tanpa harus membuktikan keadaan 



 

 

debitur yang sebenarnya entah apakah kreditur yang memohonkan pailit 

mendasarkan permohonannya pada itikad baik atau buruk.10 

Tes insolven yang digunakan untuk melihat kemampuan/kesehatan keuangan dari 

debitur ini merupakan hal baru yang belum diterapkan di Indonesia, tetapi sudah 

diterapkan dalam beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Thailand, Inggris, dan 

Belanda. Di Amerika Serikat menerapkan tiga jenis tes Insolvensi dalam hukum 

kepailitannya, seperti cash flow insolvency, balance-sheet insolvency test, dan 

capital-adequacy test. Dalam hal cash flow insolvency, tes ini tidak hanya melihat 

kondisi keuangan pada saat itu saja, tetapi juga mengukur keadaan dan memprediksi 

dimasa yang akan datang debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pada balance-

sheet insolvency test, terdapat dua tahap proses validasi, yakni dengan diberlakukan 

analisis valuasi untuk menghitung jumlah wajar aset dengan analisis pengeluaran 

terbaik dan tertinggi. Setelah itu terdapat proses menganalisis dan membandingkan 

jumlah aset dan utang debitur yang menganalisis nilai wajar dari aset yang debitur 

miliki. Jenis tes terakhir adalah capital-adequacy test yang merupakan tes untuk 

mengetahui kecukupan modal yang dimiliki oleh debitur yang didasarkan penilaian 

terhadap neraca debitur. Selain itu, Thailand, Inggris, dan Belanda pun juga 

memiliki metode dan jenis tes insolvensi masing-masing untuk mengukur tingkat 

kemampuan keuangan dari debitur yang dimohonkan pailit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ibid halaman 41 



Conclusion 

 
Pada dasarnya suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan 

diharuskan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman untuk 

mencapai semua tujuan hukum, tidak terkecuali peraturan yang mengatur mengenai 

kepailitan dan bisnis. Oleh karena itu, di Indonesia telah beberapa kali memperbarui 

peraturan mengenai kepailitan dari awal masih memberlakukan 

Faillissementsverordening (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 

Nomor 348) hingga sekarang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Dalam undang-undang KPKPU sendiri pun belum tercapai kesempurnaan 

dalam pengaturan di dalamnya karena masih terdapat beberapa permasalahan yang 

salah satunya adalah ketentuan asas pembuktian sederhana. Asas tersebut memang 

memberikan manfaat karena bermaksud untuk memudahkan dalam pembuktian 

kepailitan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya masih 

menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah terbatas nya hakim dalam 

menganalisis aspek materiil pada permohonan pailit karena hakim hanya bisa 

menilai aspek formil seperti pada pasal 8 ayat 4 beserta penjelasannya. Dengan 

begitu, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan tes insolvensi terhadap 

debitur yang dimohonkan pailit untuk membuktikan apakah debitur tersebut benar-

benar harus dipailitkan dan melihat apakah terdapat itikad buruk pada kreditur 

pemohon pailit. 
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Andrean Putra Kionggo1 

 

 

I. ISSUE 

 

Berkembang pesatnya teknologi dunia tidak terlepas dari revolusi 4.0, dimana hal 

ini mempermudah masyarakat dalam melakukan usaha kecil maupun usaha besar. 

Dalam melakukan kegiatan usaha, terkadang perusahaan membutuhkan modal yang 

cukup untuk mengembangkan bisnisnya supaya dapat melebarkan sayapnya lebih 

luas. Tak jarang perusahaan-perusahaan meminjam sejumlah modal kepada 

kreditor dalam jumlah yang besar. Melihat permasalahan ini sebenarnya hukum di 

Indonesia sudah memberikan wadah terhadap permasalahan ini dengan adanya 

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). 

Tetapi, terdapat pertentangan bagi para pengusaha pada UU No.37 Tahun 2004 

Pasal 235 ayat 1 dan Pasal 293 ayat 1 yang menyatakan terhadap putusan penundaan 

kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Ayat 

tersebut dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dimana setiap orang 

 
 

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |Staff Legal Development Division ALSA LC 

UB | andreanputra@student.ub.ac.id 
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berhak untuk melakukan upaya hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang mengabulkan permohonan 

upaya kasasi dalam putusan permohonan PKPU. Melihat hal tersebut, penulis 

merasa perlu dilakukan analisis putusan MK terhadap permohonan kasasi dalam 

PKPU berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan peraturan yang 

berlaku. 

II. FACT 

 
Selama ini, bila terdapat permohonan kasus PKPU dan telah diketuk palu oleh 

hakim maka putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum 

apapun dan hal tersebut membuat para debitor-debitor merasa dirugikan. Direktur 

Utama PT Sarana Yeoman Sembada yang diwakili tim kuasa hukum dari Kantor 

Hukum Husendro & Partners melakukan permohonan pengujian pasal Pasal 235 

ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) dan 

Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 kepada MK karena menurutnya Bab II UU No.37 

Tahun 2004 mulai Pasal 2 s.d. Pasal 221 UU No.37 Tahun 2004 memberikan upaya 

hukum bagi putusan pailit yang dimohonkan langsung dari permohonan pailit yang 

diajukan oleh kreditor maupun debitor.2 Sedangkan bagi putusan pailit yang berasal 

dari permohonan PKPU dalam Bab III Pasal 222 s.d. Pasal 294 UU KPKPU, tidak 

dapat diajukan upaya hukum apapun.3 

 

 
III. RULES AND REGULATION 

 

 
 

2 Nuhansa, Mikrefin. MK Kabulkan Upaya Kasasi Terhadap Putusan PKPU dan Kepailitan. 

https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/61baa5b963754/mk-kabulkan-upaya-kasasi- 

terhadap-putusan-pkpu-dan- 

kepailitan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20mengabulkan%20permohonan,di 

lakukan%20kasasi%20atau%20peninjauan%20kembali. 
3 Nuhansa, Mikrefin. MK Kabulkan Upaya Kasasi Terhadap Putusan PKPU dan Kepailitan. 

https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/61baa5b963754/mk-kabulkan-upaya-kasasi- 
terhadap-putusan-pkpu-dan- 
kepailitan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20mengabulkan%20permohonan,di 
lakukan%20kasasi%20atau%20peninjauan%20kembali. 



 

 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang; dan 

3. Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. 

 
 

IV. ANALYSIS 

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah langkah yang dapat 

dilakukan debitor yang sedang dalam keadaan keuangan yang sulit sehingga 

kemungkinan besar tidak dapat membayar utangnya.4 Langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan perdamaian dengan kreditornya di luar pengadilan. 

2. Melakukan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara 

perdata. 

3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). 

4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU. 

5. Mengajukan permohonan supaya dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.5 

 
Penundaan pembayaran utang adalah kesempatan yang diberikan oleh undang- 

undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak 

debitor dan kreditor diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah bagaimana 

cara pembayaran utangnya dengan memaparkan rencana pembayaran seluruh atau 

Sebagian utangnya serta merestrukturisasinya jika diperlukan. Tujuan dari PKPU 

adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk meneruskan usahanya 

meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.6 

 

 

 
 

4 Larassatya. “Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity 

Swap) : Studi Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk. Dan PT Sekar Laut Tbk.” 
5 Ibid., 
6 Ibid., 



 

Kemudian, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (2) UU KPKPU, pengajuan 

permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) 

Kreditor atau oleh Kreditor. Permohonan yang diajukan oleh debitor karena debitor 

sudah memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya 

yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban 

pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang 

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. 

Sedangkan, permohonan yang diajukan oleh kreditor karena kreditor sudah 

memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi 

penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau 

seluruh utang kepada Kreditornya. 

Tetapi, terdapat permasalahan di dalam Pasal 235 ayat (1) UU KPKPU yang 

berbunyi “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat 

diajukan upaya hukum apapun”. Hal tersebut menjadi masalah karena hanya di 

kasus putusan PKPU atau Pailit dari permohonan PKPU yang tidak diperbolehkan 

melakukan upaya hukum. Sedangkan, putusan PKPU atau Pailit dari permohonan 

kepailitan dapat mengajukan upaya hukum. Hal tersebut menjadi inkonsistensi 

karena kenapa terjadi perbedaan peraturan, sedangkan sama-sama merupakan 

putusan PKPU. 

Pasal tersebut dinilai tidak sesuai dengan konstitusi yang memperbolehkan setiap 

orang untuk melakukan upaya hukum seperti termaktub dalam Pasal 28D UUD 

1945 yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum.” dan dengan tidak bisanya melakukan upaya hukum apapun terhadap 

keputusan PKPU tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemohon atau debitor 

lainnya yang berupa terlanggarnya hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 

28D UUD 1945. Hal ini bisa dijadikan modus “jalan pintas” melalui permohonan 

PKPU untuk mempailitkan sebuah perusahaan. Dengan tidak adanya upaya hukum, 



 

 

terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan bisnis yang tidak sehat 

dengan tujuan menjatuhkan atau mematikan sebuah perusahaan dan dapat 

merugikan perusahaan tersebut dan bahkan kepentingan perekonomian negara. 7 

Modus tersebut mendapat celah dengan adanya ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU 

KPKPU yang menyebutkan “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, 

Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 

didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari 

hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama 

dengan Debitor mengurus harta Debitor.” Karena termohon PKPU dinyatakan 

dalam keadaan PKPU sementara, maka termohon atau debitor harus mengajukan 

Rencana Perdamaian yang jika tidak disepakati maka PKPU dinyatakan gagal 

sehingga debitor atau termohon PKPU dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan 

yang diatur dalam pasal 228 UU KPKPU. 

Hal tersebut yang mempengaruhi Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 

permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam 

amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan 

ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”; 

 

 

 

7 Vide., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. 



 

 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

 
 

V. CONCLUSION 

 
Oleh karena itu, Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dimana seharusnya setiap orang berhak melakukan upaya hukum dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut juga mempunyai celah 

terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan sengaja untuk 

mempailitkan suatu perusahaan yang dapat merugikan perusahaan-perusahaan dan 

juga merugikan perekonomian negara. Sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi 

adalah tepat untuk mengabulkan permohonan bahwa putusan PKPU seharusnya 

bisa dilakukan upaya hukum karena konstitusi memperbolehkan semua orang untuk 

melakukan upaya hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan untuk 

mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 
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Latar Belakang 

 
Pesatnya kemajuan teknologi mendorong segala bentuk aktivitas yang 

sebelumnya dilakukan masyarakat di dunia nyata, kini beralih ke dunia maya. 

Teknologi telah menjamin kemudahan akses dan efisiensi waktu bagi masyarakat 

dalam melakukan kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Salah satu 

aspek yang terjamah oleh kemajuan teknologi adalah aspek ekonomi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah banyak aplikasi belanja online 

yang dapat memanjakan masyarakat dalam berbelanja, salah satunya Tokopedia. 

Namun, agar dapat berbelanja melalui aplikasi tersebut, pengguna perlu 

memasukan beberapa data diri, seperti nama, nomor telepon dan email beserta 

password. Hal tersebut kemudian mendatangkan banyak permasalahan mengenai 

pelindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital, sebab data yang 

dimasukan dapat berpotensi mengalami peretasan data yang akan merugikan 

masyarakat. 
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Sama halnya dengan kasus peretasan data pada Tokopedia yang terjadi pada 

tanggal 2 Mei 2020, saat itu masyarakat dikejutkan dengan kabar bahwa data 

pengguna Tokopedia bocor sebanyak 91 juta akun. Kabar tersebut diketahui ketika 

peretas menjual data-data tersebut dengan mengunggahnya di Raid Forums. Malam 

harinya, Vice President Corporate Communication Tokopedia mengakui adanya 

upaya pencurian data pengguna dan pihak Tokopedia memastikan bahwa informasi 

penting seperti password tetap terlindungi. Namun, keesokan harinya, 3 Mei 2020, 

peretas kembali menjual data pengguna Tokopedia melalui darkweb dengan harga 

74 juta rupiah. Akan tetapi, pihak Tokopedia kembali menjamin keamanan data 

pengguna. 2 

Setelah kejadian itu, pada tanggal 6 Mei 2020, Komunitas Konsumen Indonesia 

(KKI) melaporkan kejadian tersebut dengan Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo) sebagai tergugat I dan PT Tokopedia sebagai tergugat II. Gugatan 

tersebut dilayangkan atas tuduha n pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik jo. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 huruf c Permenkominfo No 

20/2016. Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor Register 

235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST dan telah disidangkan pada 10 Juni 2020 lalu. 

Dalam gugatannya tersebut, KKI mendalilkan agar pemerintah melalui 

Menkominfo mencabut tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia, 

menghukum Tokopedia dengan membayar denda sebesar Rp100 Miliar yang paling 

lambat diserahkan ke kas negara pada 30 hari sejak diumumkan putusan pertama, 

meminta Tokopedia untuk menyampaikan permintaan maaf dan meminta kepada 

majelis hakim untuk memerintahkan pihak Tokopedia agar memberikan surat 

tertulis dan menjelaskan secara terperinci kepada seluruh pengguna Tokopedia 

yang data pribadinya telah dikuasai oleh pihak ketiga.3 

 

 

 

 
 

2 Naufal, Ramiz Afif. Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Peretasan Data Pribadi 
Pengguna. (2020). Hlm 92-94 

3 Ibid. Hlm 95-96 



 

 

Menanggapi adanya tuntutan dan maraknya pemberitaan, CEO Tokopedia 

mengirim email kepada para pengguna dan menjelaskan secara singkat mengenai 

kabar adanya peretasan data. Akan tetapi, pada faktanya, pihak Tokopedia hanya 

menyampaikan kembali bahwa mereka akan memastikan data pengguna tetap 

aman. 

Menkominfo memberikan tanggapan mengenai hal ini, yakni melalui siaran 

pers No. 63/HM/KOMINFO/05/2020 pada Minggu, 3 Mei 2020. Dalam 

tanggapannya tersebut, Menkominfo telah meminta pihak Tokopedia agar 

melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya kerugian akibat 

peretasan data, memberitahu pemilik akun yang kemungkinan datanya mengalami 

peretasan dan melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan data breach 

serta apabila terjadi, mencari tahu penyebab peretasan data tersebut. Selain itu, 

Kominfo pun telah memanggil direksi Tokopedia untuk dimintai keterangan. 4 

Peristiwa tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para pengguna 

Tokopedia, sebab data diri yang mereka masukan berpotensi untuk diretas oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab. Pengguna Tokopedia pun tentunya 

mengharapkan adanya pengaturan dan pelindungan hukum terkait hal ini. 

Mengenai peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi, 

hukum positif di Indonesia memang belum mengaturnya secara khusus untuk 

dituangkan dalam undang-undang, namun terdapat Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik (“Permenkominfo No 20/2016”) yang sejauh ini menjadi 

payung hukum bagi pelindungan data pribadi. Berkaca dari kasus peretasan data 

Tokopedia pada tahun 2020, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terkait 

implementasi Permenkominfo No. 20/2016 untuk melihat seberapa besar 

 

 

 
 

4 Demi Melindungi Data Pengguna, Kominfo Minta Tokopedia Lakukan Investigasi Internal. 

KOMINFO. Diakses pada 17 Mei 2022 melalui 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/26247/siaran-pers-no-63hmkominfo052020- 
tentang-demi-melindungi-data-pengguna-kominfo-minta-tokopedia-lakukan-investigasi- 
internal/0/siaran_pers 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/26247/siaran-pers-no-63hmkominfo052020-tentang-demi-melindungi-data-pengguna-kominfo-minta-tokopedia-lakukan-investigasi-internal/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/26247/siaran-pers-no-63hmkominfo052020-tentang-demi-melindungi-data-pengguna-kominfo-minta-tokopedia-lakukan-investigasi-internal/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/26247/siaran-pers-no-63hmkominfo052020-tentang-demi-melindungi-data-pengguna-kominfo-minta-tokopedia-lakukan-investigasi-internal/0/siaran_pers


 

 

peran peraturan tersebut dalam menanggulangi kasus peretasan data dalam kasus 

Tokopedia. 

 
 

Analisis 

Fakta Hukum 

Permenkominfo No 20/2016 sebagai salah satu payung hukum mengenai 

peretasan data di sistem elektronik, perlu ditinjau seberapa berpengaruhnya dalam 

kasus peretasan data pengguna yang terjadi di Tokopedia. Belum adanya undang- 

undang yang secara khusus mengatur terkait hal ini membuat Permenkominfo No 

20/2016 dipandang sebagai dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan 

kasus peretasan data pengguna di Tokopedia. 

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menurut Pasal 1 angka 6 

Permenkominfo No 20/2016 adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh orang, 

penyelenggara negara, badan usaha atau masyarakat yang dilakukan untuk 

memberikan pelayanan kepada publik atau non-publik. Penyelenggara Sistem 

Elektronik (PSE) berarti memiliki tanggung jawab penuh akan pelayanan secara 

elektonik yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, Tokopedia termasuk 

sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sebab Tokopedia merupakan 

badan usaha yang memberikan pelayanan kepada publik. Para pengguna Tokopedia 

yang datanya mengalami peretasan disebut sebagai pengguna sistem elektronik. 

Dalam hal peretasan data pengguna di Tokopedia, Tokopedia sebagai 

Penyelenggara Sistem Elektornik (PSE) sebagaimana diatur dalam Pemenkominfo 

No 20/2016 terkonfirmasi melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi 

mengakibatkan kerugian hukum. 

Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sudah 

sepatutnya mampu menjaga data pribadi milik pengguna dengan sebaik mungkin 

agar tidak terjadi peretasan data. Namun, fakta menunjukkan bahwa Tokopedia 

gagal menjaga hal tersebut, sebab peretasan telah terbukti terjadi. 



 

 

Pemberian informasi kepada pengguna setelah adanya kegagalan 

pelindungan data pribadi pengguna pun dilakukan Tokopedia dengan tidak 

sepenuhnya melaksanakan perintah ketentuan Pasal 28 huruf c Permenkominfo No 

20/2016. Tokopedia hanya sekadar memberikan konfirmasi adanya peretasan data, 

tapi tidak disertai dengan informasi detail lainnya, seperti penyebab kejadian 

tersebut. 

Peretasan data di Tokopedia membuat penggunanya kehilangan sifat 

kerahasiaan terhadap data miliknya. Dijualnya 91 juta akun pengguna Tokopedia 

membuktikan bahwa data tersebut dapat digunakan untuk kepentingan apa saja oleh 

pembeli data tersebut, yang mana dapat menimbulkan dampak susulan yang lebih 

luas nantinya. 

Kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia tentunya akan berpotensi 

melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia, 

salah satunya Permenkominfo No 20/2016 yang mengatur tentang Pelindungan 

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. 

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tokopedia tentunya 

menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Masyarakat yang terdaftar sebagai 

pengguna Tokopedia akan kehilangan data pribadinya, yang mencakup nama, 

nomor telepon dan email beserta password. Dampak tersebut akan sangat 

merugikan masyarakat, sebab data berupa nama, nomor telepon dan email 

merupakan data yang dibutuhkan dalam seluruh kegiatan di sistem elektronik. 

Terlebih lagi, saat ini hampir seluruh kegiatan sudah dilakukan melalalui sistem 

elektronik, sehingga kerugian dan ancaman kerugian yang dirasakan masyarakat 

akan mencakup pelanggaran hak konsumen, ancaman kerugian finansial, 

mengingat data tersebut juga dapat menjadi data dalam mengakses keuangan digital 

pengguna serta peretasan lebih lanjut terhadap data pribadi tiap pengguna. 



 

 

Regulasi 

 
Peristiwa yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Tokopedia 

melanggar beberapa ketentuan dalam Permenkominfo No 20/2016 yang tentunya 

akan menimbulkan kewajiban bagi Tokopedia sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. 

Pertama, kegagalan Tokopedia dalam melindungi data pribadi. Pasal 3 

Permenkominfo No 20/2016 menjelaskan bahwa pelindungan data pribadi 

mencakup perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan, 

penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau 

pembukaan akses dan pemusnahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

Tokopedia telah gagal melindungi data pribadi penggunanya pada tahap 

penyimpanan yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf c. 

Kedua, ketika peretasan data terjadi, seharusnya Tokopedia segera 

melakukan pelindungan data pribadi pengguna yang dapat berupa itikad baik untuk 

memberikan informasi kepada penggunanya secara tertulis sesuai dengan Pasal 2 

ayat (2) huruf f Permenkominfo No 20/2016. Mengenai hal ini pun diatur lebih 

lanjut dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo No 20/2016 yang menegaskan bahwa 

pemberian informasi terhadap kegagalan pelindungan data pribadi harus secara 

tertulis dan disertai dengan alasan, dapat dilakukan secara elektronik, harus 

dipastikan diterima oleh pemilik data pribadi serta diumumkan paling lambat 14 

hari setelah kegagalan pelindungan data pribadi pengguna terjadi. 

Pemberian informasi terhadap kegagalan pelindungan data pribadi 

pengguna tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Tokopedia. Dalam 

memberikan surat melalui email kepada pengguna, Tokopedia hanya 

mengkonfirmasi bahwa benar terjadi peretasan, tapi mereka tetap memastikan 

bahwa data pengguna aman. Padahal, 91 juta akun pengguna Tokopedia telah 

diposting oleh peretas dan dinyatakan dijual. 

Ketiga, Tokopedia melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4), yang isinya yaitu 

“Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam 



 

 

pelindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap 

Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan: 

a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk 

memberikan pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; 

dan 

b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan pelindungan Data Pribadi 

dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di 

lingkungannya”. 

Dalam hal ini, pihak Tokopedia tidak ada upaya untuk memberikan warning 

atau peringatan kepada pengguna agar mengganti password akun apabila pihak 

Tokopedia memang benar melakukan pencegahan, yakni mendeteksi adanya 

percobaan pembobolan data. Seharusnya, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik 

(PSE), yang menyediakan pelayanan kepada publik sebagai suatu badan usaha dan 

sudah sangat dikenal di Indonesia, Tokopedia mampu mencegah peristiwa tersebut. 

Namun, mengenai pusat pemulihan bencana yang tertulis dalam Pasal 17 ayat (3) 

yang berbunyi “Pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk 

memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem 

Elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam 

dan/atau manusia.” berhasil dilakukan oleh Tokopedia, terlihat dari data pengguna 

yang tetap aman setelah adanya kejadian peretasan data. 

Keempat, Tokopedia melanggar hak konsumen sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 26 a Permenkominfo No 20/2016 yang menegaskan bahwa pemilik 

data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, hak tersebut telah dilanggar oleh 

Tokopedia, sebab pengguna sebagai pemilik data pribadi telah kehilangan 

kerahasiaan data pribadi miliknya. 5 

 

5 Fatur, Muhammad. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Peretasan 

Data Pribadi Konsumen. Fakultas Hukum UPN Jakarta. Hlm 54 



 

 

Pertanggungjawaban Hukum 

 

Permenkominfo No 20/2016 tidak memberikan penjelasan terkait sanksi 

terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pasal 3 huruf c, Pasal 5 ayat (4), Pasal 26 huruf a 

dan Pasal 28 huruf c yang telah dilanggar oleh Tokopedia. Namun, berdasarkan 

Pasal 26 huruf b, pengguna yang mengalami peretasan data dapat mengajukan 

pengaduan terhadap kegagalan pelindungan kerahasiaan data pribadi pengguna 

yang dilakukan oleh Tokopedia kepada Menkominfo. 

Pengguna juga dapat melakukan pengaduan atas dasar telah terjadinya kerugian 

bagi pemilik data pribadi terkait dengan kegagalan pelindungan data pribadi, 

meskipun sudah dilakukan pemberitahuan secara tertulis terkait kegagalan 

pelindungan data pribadi, tapi waktunya terlambat sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) 

huruf b Permenkominfo No 20/2016. Upaya pengaduan tersebut sebagai cara untuk 

menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau penyelesaian alternatif lainnya. 

Apabila pengaduan telah dilayangkan, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) 

Permenkominfo No 20/2016 bahwa menteri dapat melakukan pelimpahan 

kewenangan penyelesaian sengeketa kepada Direktur Jendral yang kemudian 

Direktur Jendral memiliki kewenangan untuk panel penyelesaian sengeketa data 

pribadi. Panel penyelesaian sengketa data pribadi tersebut dapat memberikan 

rekomendasi kepada menteri untuk memberikan sanksi administratif kepada 

Tokopedia. 

Kasus peretasan data ini memang tidak dapat dilepaskan juga dari tanggapan 

pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tempat 

pengaduan apabila terjadi hal-hal di luar dugaan. Hal yang harus dilakukan 

pemerintah sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) adalah berkoordinasi dengan pimpinan 

instansi pengawas dan pengatur sektor untuk menindaklanjuti pengaduan. Melalui 

keterangan Menkominfo, pihaknya telah bertemu dengan pihak Tokopedia dan 

telah membahas mengenai langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 

Dalam  lingkup  internasional,  terdapat  General  Data  Protection Regulation 

(GDPR), yaitu peraturan mengenai data pribadi untuk penduduk Uni Eropa. GDPR 



 

 

berlaku untuk seluruh bisnis di dunia, termasuk Indonesia. Mengenai 

pertanggungjawaban terhadap peretasan data, GDPR mengatur bahwa sanksi yang 

harus ditanggung pengusaha adalah denda sebesar 10 juta Euro atau dua persen dari 

pendapatan global perusahaan tersebut. 6 

Dalam kasus ini dan penyelesaiannya di Indonesia, Komunitas Konsumen 

Indonesia (KKI) telah melayangkan tuntutan terhadap Tokopedia dan Menkominfo 

terkait adanya kejadian ini. Putusan hakim terhadap gugatan yang dilayangkan 

adalah: 

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat diterima dan dikabulkan; 

 
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo; 

 
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000 

(lima ratus enam belas ribu rupiah).7 

Kesimpulan 

 
Peretasan data aplikasi Tokopedia pada tahun 2020 membuat Tokopedia 

melanggar beberapa pasal dalam Permenkominfo. Diantaranya adalah melanggar 

Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 huruf c, Pasal 5 ayat (4), Pasal 26 huruf a dan Pasal 28 

huruf c. Kejadian tersebut membuat Tokopedia memiliki tanggung jawab secara 

hukum dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Tokopedia juga lalai 

dalam menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. 

Peretasan data tersebut, membuat Tokopedia memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab yang harus dipenuhi. Namun, Tokopedia tidak memenuhi dengan 

tepat tanggung jawab yang dimilikinya sesuai dengan yang termaktub dalam 

Perkominfo. Dengan ini, Permenkominfo Nomor 20/2016 tidak dipatuhi 

sepenuhnya oleh Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik yang 

mengalami peretasan data pribadi pengguna. 

 
 

6 Pengaruh GDPR Sebagai Pelindungan Data Pribadi & Keberlakuannya Bagi Start Up. Libera.id 

Diakses pada 28 Juni 2022 melalui https://libera.id/blogs/apa-itu-gdpr-dan- 
keberlakuannya-di-indonesia/ 

7 PUTUSAN Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst 

https://libera.id/blogs/apa-itu-gdpr-dan-keberlakuannya-di-indonesia/
https://libera.id/blogs/apa-itu-gdpr-dan-keberlakuannya-di-indonesia/


 

 

Kasus peretasan data di Tokopedia memberikan pelajaran bagi 

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memperkuat penjagaan data yang 

dimiliki. Selain itu, pemerintah juga perlu turut andil untuk mencegah terjadinya 

kembali peretasan data, seperti memperkuat regulasi dan mempertegas sanksi, 

mengingat Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur 

tentang hal ini. 

Dengan ini, penulis meyakini bahwa Permenkominfo sebagai salah satu 

aturan tentang pelindungan data pribadi pun tidak mampu mengakomodir kejadian 

peretasan data pribadi, dapat terlihat dari tidak adanya penegasan terkait sanksi, 

sehingga tidak mampu menimbulkan efek jera, sebagaimana norma hukum 

seharusnya berfungsi. 
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1. Latar Belakang 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi di era 4.0, semakin banyak 

inovasi teknologi yang bermunculan di Indonesia dengan tujuan 

mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari 

terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Adanya kemudahan dan efisiensi 

tersebut, menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dalam 

kesehariannya. Dari total populasi 262 juta jiwa, tercatat 140 juta masyarakat 

Indonesia menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari dan setidaknya 28 

juta masyarakat Indonesia sangat aktif melakukan transaksi online.2 

Ketergantungan ini dimanfaatkan oleh para inovator untuk membentuk startup 

atau perusahaan rintisan yang menyediakan platform digital berteknologi tinggi 

yang mampu mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dan memberikan 

kontribusi kepada pendapatan negara. Dilansir dari laporan Institute for 

Development of Economics and Finance (INDEF) dan Laboratorium Data 

Persada dengan dukungan Google, total kontribusi ekonomi digital terhadap 

produk domestik bruto (“PDB”) Indonesia pada 

 
 

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
2 Olisias Gultom, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, Ekonomi Digital Masa Digital, Harapan, dan 

Ancaman Belajar dari Indonesia, diakses melalui https://igj.or.id/wpcontent/uploads/2018/11/Industrial- 

Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf, pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 14:31 WIB. 

https://igj.or.id/wpcontent/uploads/2018/11/Industrial-


 

 

tahun 2018 sebesar Rp 814 triliun (US$ 56,4 miliar) atau 5,5% dari PDB serta 

menambah 5,7 juta lapangan kerja baru atau 4,5% dari total tenaga kerja.3 

Pada dasarnya, startup dengan platform digital terbagi menjadi dua, yaitu 

e-commerce dan financial technology (fintech). Perkembangan jumlah 

pengguna e-commerce dan fintech tentu memberikan banyak dampak positif 

terhadap perekonomian dan perkembangan sosial budaya di Indonesia. Namun, 

terdapat sisi gelap lainnya dalam penggunaannya, dimana masih terdapat 

beberapa kekosongan hukum terkait penggunaan data pribadi yang akan 

berakibat pada penyalahgunaan data pribadi milik orang lain, jika data pribadi 

dan pelindungannya tidak diregulasikan dalam suatu peraturan yang 

komprehensif dengan segera. Interaksi melalui media elektronik dengan sistem  

digital  yang dilakukan  masyarakat saat  ini   sudah   merambah segala lini 

sektor kehidupan, seperti industri pariwisata, perdagangan (e- commerce), 

industri keuangan (e-payment), transportasi, dan bidang pemerintahan (e-

goverment). Cakupan yang diambil dari interaksi tersebut yakni meliputi 

penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, pengiriman, dan produksi dari dan 

ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.4Agar proses tersebut 

dapat berjalan secara efektif dan cepat, dibutuhkan data pribadi seperti alamat, 

data diri, datakeluarga, dan sebagainya. Seperti misalnya e-commerce yang 

membutuhkan alamat penggunanya agar barang yang dibeli sampai ke tempat 

yang dituju pengguna. Data atau informasi yang didapatkan melalui media 

elektronik, merupakan hal yang sangat berharga, misal data kependudukan dan 

demografis di Indonesia seperti Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penting 

dilakukannya pelindungan agar tidak mudah terjadi eksploitasi atau 

pemanfaatan data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. 

 

 

3 Tim Peneliti INDEF dan Lab Data Persada, Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif: Perspektif 
Gender, Regional, dan Sektoral, diakses dari https://indef.or.id/research/detail/menuju-ekonomi-digital-yang- 

inklusif-perspektif-gender-regional-dan-sektoral, pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 01:00 WIB. 
4 Sinta Dewi, Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan BentukPengaturan di 

Indonesia, Jurnal De Jure, Vol. 15 No. 2, 2015, hal. 165. 

https://indef.or.id/research/detail/menuju-ekonomi-digital-yang-


 

 

Data yang dimaksud tersebut diambil secara acak dengan jumlah yang 

langsung besar, dipengaruhi juga oleh fenomena Big Data. Dengan semakin 

banyaknya data pribadi pengguna di dalam platform digital berteknologi tinggi, 

fenomena Big Data tentu tidak dapat dihindari. Big Data adalah istilah yang 

relatif baru yang menguraikanvolume data dalam jumlah besar yang tersedia 

dalam lalu lintas informasi. E-mail, pembelian online, dan setiap klik di sebuah 

situs web akan disimpan oleh seseorang pada server yang terletak dalam suatu 

penyimpanan. Pada tahun 2017, lalu lintas data IP global mencapai 121.694 

petabytes per bulan. Pada tahun 2021, lalu lintas data IP di seluruh dunia 

diperkirakan akan mencapai 278.108 petabytes per bulan.5 Bukan hanya jumlah 

data yang besar yang perlu diperhatikan, namun organisasi apa yang 

mendapatkan manfaat dari lalu lintas data besar tersebut. Fenomena Big Data 

menjadi sasaran empuk bagi organisasi yang memanfaatkan hal tersebut untuk 

melakukan analisa dalam mengambil keputusan strategis dan bisnis yang lebih 

baik lagi. 

Kejadian ini secara faktual telah terjadi di dunia internasional. Pada tahun 

2020, pendapatan tahunan dari data besar pasar Big Data mencapai sekitar 

US$33,5 miliar dengan pemain utama berupa IBM, SAP, Oracle, Hewlett 

Packard, dan Accenture.6 Selain itu, terdapat juga skandal Facebook- 

Cambridge Analytica terkait data, dimana kedua organisasi ini melibatkan 

pengumpulan sejumlah informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi sejak 

2014 dari 87 juta pengguna Facebook yang diduga digunakan untuk 

mempengaruhi opini pemilih oleh politisi tertentu. Di Indonesia kasus 

kebocoran data pribadi juga kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan, 

data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama card center, 

memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit 

kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara 

 

 

5 Statista, Global IP Data Traffic from 2016 to 2021 (in pertabytes per month), 
https://www.statista.com/statistics/499431/global-ip-data-traffic-forecast/, diakses pada tanggal 24 Mei 2022, 
pukul 02:31 WIB. 

6 Statista, Big Data – Statistics and Facts, https://www.statista.com/topics/1464/big-data/,diakses 
pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 02:37 WIB. 

http://www.statista.com/statistics/499431/global-ip-data-traffic-forecast/
http://www.statista.com/topics/1464/big-data/%2Cdiakses


 

 

diperjualbelikan.7 Pada bidang transportasionline, data konsumsen seperti 

nomor telepon disalahgunakan untuk mengirimkan pesan pribadi yang tanpa 

ada kaitannya dengan penggunaan jasa transportasi online tersebut.8 

Berdasarkan penjabaran beberapa kasus di atas terkait penyalahgunaan data 

pribadi berukuran besar yang tersimpan di dalam suatu server atau biasa disebut 

dengan istilah Big Data, nama, nomor ponsel pribadi, tanggal ulang tahun, 

kebangsaan, alamat, kebiasaan belanja, dan bahkan jenis barang apa yang kita 

beli secara online menjadi bagian dari ekosistem internet dan mampu 

menciptakan keuntungan ekonomi bagi organisasi-organisasi sejenis itu. 

Bukankah kita sebagai pengguna internet yang memiliki hak penuh terhadap 

data pribadi kita seharusnya mempunyai hak terkait penggunaan data pribadi 

kita oleh pihak ketiga? Data apa yang kita ingin berikan kepada organisasi- 

organisasi tertentu dan data apa yang kita izinkan untuk dipergunakan? 

Bagaimana peran negara yang merupakan sebuah organisasi atau badan 

tertinggi dan memiliki kewenangan dalam hal pembentukan hukum melalui 

Lembaga legislatif dalam menanggulangi permasalahan tersebut? 

Dari sisi yuridis, regulasi terkait pelindungan data pribadi di Indonesia 

masih diatur secara parsial, belum ada suatu regulasi yang komprehensif terkait 

pelindungan data pribadi di Indonesia. HDari latar belakang tersebut, timbul 

beberapa masalah yang akan penulis analisis dalam tulisan ini, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagaimanakah regulasi mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia? 

b. Apakah urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang 

Pelindungan Data Pribadi di Indonesia? 

 

 

 
 

 
 

7 Sinta Dewi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut 
Ketentuan Nasional dan Implementasinya, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 19No. 3, 2017, 
hlm. 209. 

8 Geistiar Yoga Pratama, Suradi, dan Aminah, Perlindungan Hukum Terhadap Data 
PribadiPengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diponegoro 
Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 7. 



 

 

 

 
2. Analisis 

2.1. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia 

Jika dilihat kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, 

UUD NRI 1945 mempunyai posisi tertinggi dalam peraturan perundang- 

undangan Indonesia. Dalam membentuk suatu peraturan perundang- 

undangan, UUD NRI 1945 dijadikan sebagai dasar penting dalam bagian 

menimbang suatu pembentukan produk hukum. Walaupun pengaturan 

mengenai data pribadi tidak secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945, 

namun sebagai konstitusi tentu melindungi kepemilikan seseorang. 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal berikut ini: 

“Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas pelindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi.”9 

 
Dalam Pasal ini jelas bahwa pelindungan diri pribadi harus 

dilindungi, seseorang juga berhak atas rasa aman terhadap pelindungan diri 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi setiap manusia. Apabila diakui bahwa data pribadi 

merupakan hak atas diri setiap orang dan data pribadi merupakan suatu 

milik pribadi setiap orang yang berhak dilindungi, maka sudah selayaknya 

data pribadi harus dilindungi haknya. 

Tidak adanya pengaturan khusus yang menjadi landasan bagi 

pelindungan data pribadi, tentu menjadi polemik tersendiri jika dilihat dari 

perspektif hukum di Indonesia. Dikarenakan tidak adanya pengaturan 

khusus terkait isu pelindungan data pribadi, regulasi terkait hal ini hanya 

dapat diatur secara umum, atau “sewajarnya” dalam suatu peraturan 

perundang-undangan khusus. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

telah melakukan penelitian dan mendapati adanya 30 (tiga puluh) aturan 

 

 

9 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 



 

 

hukum yang mengatur terkait pelindungan data pribadi di Indonesia.10 

Peraturan perundang-undangan ini mengatur terkait data pribadi sesuai 

dengan kepentingan sektoral. Adapun peraturan perundang-undangan yang 

mengatur terkait data pribadi secara umum adalah sebagai berikut: 

 
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) 

Berdasarkan UU Adminduk, negara memiliki kewajiban untuk 

menyimpan dan melindungi data pribadi penduduknya. Hak akses 

petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana pengumpul data pribadi 

penduduk berkewajiban untuk menjaga  informasi  dan kerahasiaan  data 

tersebut, yang pengaturannya secara lebih rinci dimuat dalam Peraturan 

Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis 

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.11 Lebih lanjut lagi diatur 

dalam Pasal 1 Angka 22 UU No. 24/3013, “Data Pribadi adalah data 

perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran 

serta dilindungi kerahasiaannya.”12 

 
Seiring berjalannya waktu, terjadiperkembangan teknologi dalam 

mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk, yaitu dengan adanya pemindaian 

sidik jari dan retina seseorang, UU No. 23/2006 masih belum mampu 

untuk mengatur apakah hal-hal tersebut termasuk dalam data pribadi 

dalam Pasal 84 sehingga dalam perubahan yang kedua melalui UU 

 
 

10Wahyudi Djafar dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz, Protection of Personal Data in Indonesia, a 
Proposal for Policy Institutionalization from Human Rights Perspective, diakses melalui 
https://elsam.or.id/protection-of-personal-data-in-indonesia-a-proposal-for-policy-institutionalisation-for-the- 
human-rights-perspective/, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 01:31 WIB. 

11 Wahyudi Djafar, Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan 
Kebutuhan Pembaruan, diakses melalui https://law.ugm.ac.id/wp- 
content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Pelindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf, pada 
tanggal 25 Mei 2022, pukul 02:07 WIB. 

12 Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk. 



 

 

24/2013 terdapat perubahan terkait data pribadi yang harus dilindungi 

(sensitive data). Namun terjadi kerancuan antara kedua Pasal ini, 

dikarenakan terdapat perbedaan klasifikasi data penduduk yang “harus 

dilindungi / dirahasiakan”. Terdapat perbedaan yang sangat terlihat 

antara UU No. 23/2006 dan UU No. 24/2013. Hal ini terjadi sebagai 

akibat dari tidak adanya kepastian mengenai kategorisasi data pribadi  di 

Indonesia yang komprehensif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 

ayat (1) UU No. 23/2006: 

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: 

a. nomor KK; 

b. NIK; 

c. tanggal/bulan/tahun lahir; 

d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; 

e. NIK ibu kandung; 

f. NIK ayah;dan 

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;”13 

Klasifikasi data ini diubah dalam amandemennya, yaitu Pasal 84 UU 

No. 24/2013 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: 

a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; 

b. sidik jari; 

c. iris mata; 

d. tanda tangan; dan 

e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”14 

 

Dalam kedua peraturan perundang-undangan ini, jelas terlihat bahwa 

klasifikasi data yang harus dilindungi atau dirahasiakan memiliki makna 

yang jelas berbeda. Kedua peraturan perundang-undangan 

 

 
13 Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk. 
14 Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk. 



 

 

tersebut tidak mampu mendefinisikan data pribadi yang harus dilindungi 

atau dirahasiakan secara pasti dikarenakan belum ada pengaturan dan 

definisi yang komprehensif terkait data pribadi yang diatur dalam suatu 

Undang-Undang khusus di Indonesia. 

 
b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE*) 

Hal yang cukup spesifik terkait pelindungan data pribadi yakni 

terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika. Pada awalnya 

pelindungan hak atas privasi diatur dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang  

telekomunikasi,  yang  mengatur  bahwa   kerahasiaan informasi dan 

komunikasi pribadi seseorang merupakan bentuk dari pengaturan 

mengenai pelindungan hak atas privasi, yang melarang adanya 

penyadapan.15 

Kemudian  pengaturan  terkait  pelindungan  data  pribadi lebih luas 

cakupannya diatur dalam UU No. 18/2008 jo UU No. 19/2016 tentang 

ITE, tertuang dalam Pasal 26 UU No. 19/2016 menyebutkan bahwa 

“Kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap 

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi 

seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”, 

memaknai frasa yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, 

mengandung arti bahwa setiap Individu mempunyai hak penuh atas data 

dirinya, sehingga jika ingin menggunakan data pribadi harus atas 

persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Jika terjadi 

pelanggaran terdapat konsekuensi hukum yang berlaku, pihak yang 

merasa datanya digunakan 

 

 

15 Wahyudi Djafar, op.cit. 



 

 

Pemegang dan/atau sumber lain adalah milik Penyelenggara LKD 

dan harus dijaga kerahasiaannya;”18 

 

Frasa “milik penyelenggara LKD” tentu menjadi suatu permasalahan, 

dikarenakan timbulnya interpretasi dimana ketika data dan informasi 

pada kegiatan LKD yang diperoleh Agen LKD dari pemilik merupakan 

milik Penyelenggara LKD, dan terdapat perpindahan kepemilikan dari 

pemegang data pribadi ke Penyelenggara LKD, sehingga kepemilikan 

data pribadi menjadi milik Penyelenggara LKD. Hal ini dapat 

menimbulkan permasalahan di dalam hukum, karena semestinya data 

pribadi itu tetap menjadi milik dari pemilik data pribadi.19 Walaupun 

pasal tersebut menyatakan bahwa Penyelenggara LKD wajib menjaga 

kerahasiaan dari data, kata-kata “milik” dapat diintepretasikan menjadi 

bermakna bahwa kepemilikan data berpindah menjadi milik 

Penyelenggara LKD dan Penyelenggara LKD memiliki hak sebagai 

pemilik benda tersebut yang sebagaimana dimaksud di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai kebendaan, 

dimana ciri-ciri dari hak kebendaan salah satunya adalah pihak (orang) 

yang menguasai suatu benda memiliki hak atas benda tersebut. 

Poin V.F.2 SE BI 18/22 selanjutnya menjelaskan bahwa untuk 

menjaga kerahasiaan data, maka formulir registrasi harus memuat 

pernyataan bahwa: 

i. penyampaian identitas hanya dipergunakan untuk keperluan 

registrasi oleh Penyelenggara LKD; dan 

ii. calon Pemegang mengetahui dan menyetujui bahwa penyampaian 

identitas kepada Penyelenggara LKD dapat diketahui oleh Agen 

LKD.20 

 

 
18 Poin III.E.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 18/22/DKSP. 
19Setyawati Fitri Anggareni, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk 

Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 4, 2018, 
hlm. 820. 

20 Poin V.F.2, op.cit. 



 

 

bisa mengajukan gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat 

(2) UU ITE, dengan meminta menghapus data pribadi yang tidak relevan 

kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai bentuk hak pemilik 

data.16 

Namun dalam UU No. 19/2016 tentang ITE, tidak mejelaskan secara 

spesifik mengenai “data pribadi”, dalam penjelasan Pasal 26 hanya 

menyebutkan pelindungan data pribadi yakni bagian dari hak pribadi dan 

hak pribadi mengandung tiga pengertian, yakni: Pertama, hak pribadi 

merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala 

macam gangguan. Kedua, hak pribadi  merupakan  hak untuk dapat 

berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata- matai. Ketiga, 

hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses Informasi tentang 

kehidupan dan data seseorang.17 

Selain tidak adanya definisi yang spesifik dan komprehensif terkait 

data pribadi dalam Pasal 26 UU ITE, terdapat juga permasalahan dalam 

Pasal 26 ayat (2) UU ITE. Dengan sulitnya proses pembuktian dalam 

peradilan perdata di Indonesia, menyulitkan publik (pemilik  data) untuk 

mempersoalkan secara hukum dugaan kebocoran data pribadinya. 

 
c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal 

Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (“SEBI 18/22”) 

Selain Undang-Undang, Bank Indonesia juga mengatur mengenai 

data pribadi dalam Surat Edarannya yang mana mengatur tata cara dan 

persyaratan bagi bank dan lembaga jasa keuangan non-bank untuk 

menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital (“LKD”). Dalam Poin 

III.E.9, disebutkan bahwa: 

“Non Disclosure Agreement yang menyatakan bahwa semua data 

atau informasi kegiatan LKD yang diperoleh Agen LKD dari 

 
 

 

 
hlm.152. 

16Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, Jurnal Becoss, Vol.1 No.1, 2019, 

 
17  Penjelasan  Pasal 26  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 



 

 

Tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang untuk 

memberikan kepemilikan dari data. Hal tersebut membutuhkan suatu 

penjelasan lebih lanjut. SEBI 18/22 tersebut dalam praktiknya 

merupakan dasar bagi Penyelenggara LKD untuk mengumpulkan data 

pribadi, secara khusus sebagai kebutuhan dalam Perjanjian Kerjasama 

antara Penyelenggara LKD dengan Agen LKD. Hal ini dapat dimaklumi 

namun menimbulkan ketidakjelasan, bahwa semua data dan informasi 

sehubungan dengan kegiatan LKD yang diperoleh dari Agen LKD dari 

pemegang data pribadi dinyatakan sebagai milik Penyelenggara LKD. 

Lebih lanjut, dalam praktiknya, orang yang melakukan kontrol 

terhadap data pribadi sering menggunakan data pribadi tersebut untuk 

maksud selain daripada tujuan yang disepakati dengan pemilik data 

pribadi. Dikarenakan peraturan sektoral tidak secara khusus mengatur 

mengenai konsekuensi apabila data pribadi tersebut digunakan selain 

daripada tujuannya. Sehingga pemilik asli data pribadi menjadi tidak 

mempunyai kendali terhadap data pribadinya. Satu-satunya persyaratan 

dari kasus tersebut adalah pemberitahuan. Seseorang yang 

mengendalikan data pribadi wajib memberitahu pemilik dari data pribadi 

tersebut. Pada praktiknya, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan 

pemilik berlangsung secara terus menerus. Hal ini berbeda halnya dengan 

mendapatkan persetujuan. 

Lebih lanjut, di dalam SEBI 18/22, untuk menjaga agar data tetap 

rahasia, formulir pendaftaran mencakup pernyataan bahwa penyerahan 

identitas hanya digunakan untuk pendaftaran yang diperlukan oleh 

Penyelenggara LKD; dan calon Pemegang mengetahui serta menyetujui 

bahwa penyerahan identitas kepada Penyelenggara LKD hanya diketahui 

oleh Agen LKD (Poin V.F.2 SEBI 18/22). Dalam ketentuan ini, 

Penyelenggara LKD dan Agen LKD dapat berargumen bahwa kebutuhan 

pemberitahuan telah dipenuhi tanpa membutuhkan tindakan lanjutan. 



 

 

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi 

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Pelindungan Data Pribadi, disyaratkan bahwa penggunaan data pribadi 

dalam penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan formulir 

persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari 

Pemilik Data Pribadi yang dimaksud.21 Hal ini dilakukan untuk 

melindungi pengguna sistem elektronik tanpa ada pihak yang dirugikan. 

Hak pemilik data pribadi juga diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Pemilik Data Pribadi berhak: 

a. atas kerahasiaan Data Pribadinya; 

b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa 

Data Pribadi atas kegagalan pelindungan kerahasiaan Data 

Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada 

Menteri; 

c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau 

memperbarui Data Pribadinya tanpa menganggu sistem 

pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis 

Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada 

Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya 

dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara 

Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan.”22 

 

 
21 Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan 

Data Pribadi. 
22 Pasal 26, ibid. 



 

 
 

 

Namun, belum dijelaskan secara rinci dan komprehensif juga dalam 

Peraturan Menteri ini mengenai pelindungan data pribadi, masih banyak 

kekurangan seperti lembaga yang menangani kasus pelanggaran 

pelindungan data pribadi, serta sanksi yang diatur masih berupa sanksi 

administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1): 

“Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 

mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak 

atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini 

atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berupa: 

a. peringatan lisan; 

b. peringatan tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau 

d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).” 

 
 

Berdasarkan Pasal ini, disimpulkan bahwa belum ada ketentuan 

pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran pelindungan data pribadi 

untuk perorangan maupun badan hukum, menurut penulis sendiri hal ini 

tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dikarenakan sanksi yang 

didapatkan masih berupa sanksi ringan dan belum ada sanksi yang lebih 

berat lagi, dalam hal ini dalam bidang hukum pidana, dalam pemberian 

efek jera bagi pelaku. 

 
Selain dalam ketiga peraturan perundang-undangan ini, terdapat juga 

beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai data pribadi dan 

pelindungannya secara umum, yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, dalam Pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan 



 

 

pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh 

menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Maksud dari 

“menjadi objek penelitian” yakni kegiatan yang menempatkan 

seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau 

keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data 

pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.23 

b. Definisi data pribadi juga dapat ditemukan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang berlaku bagi Penyelenggara 

Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 27 mendefinisikan 

Data Pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, 

dijaga dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.24 

Meskipun definisi ini secara sekilas dianggap telah mencakup 

informasi apa pun dari seorang individu, tidak jelas apa yang 

sebenarnya dianggap sebagai data pribadi dan apakah data anonim 

atau data yang terbuka bagi publik tercakup dalam definisi ini.25 

 
Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa regulasi terkait data 

pribadi dan pelindungannya dalam beberapa peraturan perundang- 

undangan, dapat dilihat bahwa Indonesia memang belum mempunyai 

definisi dan klasifikasi khusus mengenai isu ini. Hal ini tentu menjadi suatu 

permasalahan yang sangat dirasakan dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang menggunakan internet dalam kegiatannya sehari-hari. 

Banyaknya regulasi yang mendefinisikan data pribadi dan pelindungannya 

dengan sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan peraturan 

perundang-undangannya memang bersifat sektoral. Terdapat juga beberapa 

regulasi yang masih belum memenuhi makna dari data pribadi itu sendiri 

sehingga dalam pengaturan terkait pelindungannya masih memiliki makna 

yang dapat diinterpretasikan secara berbeda. Kesimpulannya adalah bahwa 

 
23 Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
24 Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 
25 Setyawati Fitri Anggareni, op.cit, hal. 817-818. 



 

 

pada saat ini masih sedikit harmonisasi dan unifikasi kerangka hukum 

tentang kepemilikan data pada khususnya, dan pelindungan data secara 

umum. 

 
2.2. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang 

Pelindungan Data Pribadi 

Permasalahan data pribadi yang makin mencuat di era globalisasi 

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ini 

mengharuskan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang- 

Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (“RUU PDP”). Adanya 

pengaturan khusus mengenai pelindungan data pribadi tersebut diharapkan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terlindungi. 

RUU PDP sudah memasuki tahun keempat pembahasan di 

pemerintahan, dan sudah menjadi Prolegnas Prioritas pada periode tahun 

2020-2024. Perkembangan RUU PDP ini masih dalam tahap 

pengharmonisasian di bawah naungan Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bawah 

sub Direktorat Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi dan Direktorat 

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II. 

Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan RUU PDP. 

Data terakhir yang penulis dapatkan RUU PDP yang terakhir dirilis pada 

bulan Desember 201926 dan terdiri dari 15 bab dan 72 pasal. RUU PDP ini 

mengatur mengenai Ketentuan Umum, Jenis Data Pribadi, Hak Pemilik 

Data Pribadi, Pemrosesan Data Pribadi, Kewajiban Pengendali Data Pribadi 

dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi, Transfer Data 

Pribadi, Sanksi Administratif, Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi, 

Pembentukan Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi, Penyelesaian 

Sengketa dan Hukum Acara, Kerjasama Internasional, Peran Pemerintah 

 

 
26 Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi, diakses melalui 

https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg% 
20061219%29.pdf, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 04:40 WIB. 



 

 

dan Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan 

Penutup. 

 
Dalam Pasal 1 angka 1 RUU PDP, dijelaskan bahwa “Data Pribadi 

adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau 

dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi 

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem 

elektronik dan/atau nonelektronik.”27 RUU ini juga mendefinisikan subjek 

hukum sebagai perorangan atau badan hukum. RUU PDP membagi data 

pribadi yang bersifat umum dan spesifik, namun menghapus dua ayat yang 

ada dalam RUU PDP versi bulan April 2019 yaitu bahwa data pribadi yang 

bersifat spesifik bersifat sensitif dan perolehannya hanya atas persetujuan 

pemilik data kecuali ditentukan lain dimana pengungkapan secara tanpa hak 

dapat melanggar privasi pemilik data pribadi. Pasal 3 ayat (2) huruf d 

menyebutkan agama sebagai salah satu data pribadi yang bersifat umum.28 

Menurut penulis, agama seharusnya dikategorikan sebagai data pribadi yang 

bersifat spesifik karena menyangkut privasi dan tidak dapat diakses dan 

diinformasikan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik data. 

 
Penerapan RUU PDP juga mengikuti asas extra-teritorial 

jurisdiction sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, “Undang-Undang ini 

berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang 

melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini, baik yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan/atau bagi Pemilik Data Pribadi Warga Negara 

Indonesia di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”29 

 

 
27 Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi. 
28 Pasal 3 ayat (2) huruf d, ibid. 
29 Pasal 2, ibid. 



 

 

Pasal ini menjelaskan bahwa RUU PDP nantinya akan berlaku untuk 

seluruh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, di dalam 

maupun di luar wilayah hukum Indonesia. 

 
Lebih lanjut lagi, RUU PDP juga mengatur mengenai the rights to 

be forgotten dengan pengecualian berlakunya pelindungan data pribadi yang 

berlaku untuk:30 kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, 

kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka 

penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, 

moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, atau agregat 

data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan 

penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaran negara. Bagaimanapun, 

RUU ini belum memuat lebih lanjut bagaimana mekanisme pelindungan 

data pribadi tersebut. 

 
Permasalahan utama dalam RUU PDP adalah belum adanya regulasi 

yang belum mengatur terkait pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai 

pengawas, regulator, dan pengendali (independent regulatory body) atau 

komisi pengawas pelindungan data pribadi. Tugas ini diberikan kepada 

pemerintah sesuai dengan sektornya di bawah koordinasi dengan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika.31 Dalam perspektif penulis, hal 

ini dapat dimaknai bahwa terkait lembaga yang mengawasi jalannya 

pelindungan data pribadi, Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi data 

pribadi yang terkait kependudukan, Kementerian Hukum dan HAM akan 

mengawasi data pribadi yang terkait dengan passport, visa, dan data hukum 

lainnya, OJK akan mengawasi data pribadi terkait keuangan dan perbankan, 

dan seterusnya. 

 

 
30 Pasal 16 ayat (1), ibid. 
31 Kominfo: Siaran Pers No. 15/HM/KOMINFO/01/2020, Presiden Serahkan Naskah RUU PDP 

Kepada DPR RI, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/24039/siaran-pers-no- 
15hmkominfo012020-tentang-presiden-serahkan-naskah-ruu-pdp-ke-dpr-ri/0/siaran_pers, pada tanggal 25 Mei 
2022, pukul 05:01 WIB. 



 

 

Terdapat empat aspek penting yang perlu menjadi concern dalam 

UU PDP. Pertama, terkait data sovereignty dan keamanan data, serta data 

demi kepentingan keamanan negara. Kedua, terkait dengan data owner, 

pemilik data pribadi maupun data spesifik lainnya. Ketiga, data user yang 

memerlukan data yang akurat sehingga dapat diverifikasi dengan baik. 

Keempat, pengaturan lalu lintas data khususnya lintas negara (cross border 

data flow).32 

 
Banyak hal terkait data pribadi dan pelindungan terkait data pribadi 

yang diatur dalam RUU PDP ini menunjukkan bahwa harmonisasi 

pengaturan terkait data pribadi dan pelindungannya secara khusus sangat 

diperlukan, RUU PDP ini menjadi angin segar dalam banyaknya perbedaan 

atas definisi dan regulasi terkait data pribadi. Masih banyak kasus yang 

terjadi dan diharapkan RUU PDP menjadi solusi dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi 

diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya hanya 

bersifat parsial dan sektoral, perlu adanya kejelasan dari segi aturan dan 

kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya sangat diperlukan 

dibentuk dalam sebuah Undang-Undang  Khusus.  Perkembangan teknologi 

yang sangat pesat dalam revolusi Industri 4.0, membuat semua aspek kinerja 

di bidang swasta maupun pemerintah menggunakan basis digital, sehingga 

sistem pengelolaan data yang disebut dengan Big Data harus diimbangi 

dengan aturan yang ketat guna menghindari adanya kebocoran data. 

Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan Big Data selama tidak 

diundangkannya Undang-Undang khusus yang mengatur terkait 

pelindungan data pribadi, hal ini menyebabkan  kebocoran data pribadi akan 

terus terjadi. Lantas, kapan pemerintah akan segera mengesahkan Undang-

Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi? 

 

 

 
 

32 Ibid. 



 

 

3. Kesimpulan 

Pesatnya perkembangan teknologi di era 4.0 tentu mempengaruhi cara 

masyarakat di Indonesia dalam beraktifitas sehari-hari, inovasi dan 

perkembangan sistem elektronik yang semakin canggih setiap harinya 

mendorong terhadap pertambahan penggunaan teknologi dengan kemudahan 

dan keefektivitasan yang diberikan. Demi meningkatkan efektivitas dalam 

menjalankan kegiatan, penggunaan teknologi dengan kompensasi data pribadi 

pengguna sebagai gantinya pun tidak dapat dihindari. Tingginya penggunaan 

teknologi dan pertukaran data yang banyak dan cepat membuat fenomena big 

data yang akhirnya menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tidak 

bertanggungjawab untuk mempergunakan data-data pribadi orang lain demi 

keuntungan yang didapatkan. 

Untuk menghindari hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memberikan 

kepastian hukum dalam menjamin pelindungan data pribadi tersebut. 

Sayangnya, banyak kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi dikarenakan 

belum ada harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait permasalahan 

ini. Masih banyak pelindungan data pribadi yang diatur di berbagai undang- 

undang dan peraturan turunan lainnya. Hanya bersifat pasrsial dan sektoral, 

sehingga perlu adanya kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi 

penanganan penegakan hukum dalam sebuah Undang-Undang Khusus. 

Walaupun pemerintah dalam lembaga legislatif sudah membentuk suatu RUU 

tentang pelindungan data pribadi, yang mana pengesahannya belum dilakukan. 

Sudah seharusnya RUU tersebut segera disahkan, menimbang bahwa data 

pribadi merupakan hak kepemilikan seseorang yang memang sudah 

sepantasnya dilindungi,diatur dan diperhatikan. 
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Polemik Pengesahan RUU Jabatan Hakim: Demi 

Kesejahteraan Hakim dan Peradilan 

Ruth Maria Angelina1 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tertulis 

dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.2 Artinya, profesi hakim yang masuk 

dalam lembaga negara di bidang yudisial memiliki kekuasaan kehakiman yang 

sifatnya independen dan merdeka dalam setiap keputusan yang mereka putuskan 

dan dalam menjalankan tugasnya, pertanggungjawaban profesi hakim yang bersifat 

eksplisit tertera pada mahkotanya: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Oleh karena itu, masyarakat menganggap hakim sebagai wakil daripada 

Tuhan dalam memberikan petunjuk dan keputusan tentang perilaku yang diperbuat 

manusia tersebut apakah sudah benar atau salah, melalui pemecahan perkara yang 

mereka analisis. 

Akan tetapi, meskipun tugas yang dimiliki hakim berat, bahkan profesinya 

yang berpredikat Yang Mulia, hingga kini masih belum ada aturan yang jelas terkait 

aturan jabatan hakim. Misalnya, terkait pengisian jabatan hakim dan kurun waktu 

masa jabatan hakim, pemberhentian hakim, pola pembinaan hakim, serta hak 
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keuangan hakim yang masih perlu dikritisi. Sebenarnya, mengenai aturan jabatan 

hakim ini telah menjadi perbincangan. Desmon Junaidi Mahesa selaku Wakil Ketua 

Komisi III DPR RI mengatakan, dalam waktu dekat DPR akan segera membahas 

RUU Jabatan Hakim, Ia berpendapat bahwa RUU Jabatan Hakim menjadi hal yang 

mendesak untuk segera dibahas karena pengaturan mengenai jabatan hakim masih 

tersebar, bersifat parsial, dan masih terdapat kekosongan hukum.3 Begitu pula 

dengan anggota DPR lainnya yang telah bersepakat bahwa RUU ini sangatlah 

penting. Sehingga, sejak tahun 2014, DPR memutuskan bahwa RUU ini adalah 

prioritas. RUU ini juga telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas) 2020. Namun, anggota DPR RI Benny K. Rahman mengatakan bahwa 

dengan waktu yang tersisa ini tidak optimis akan selesai.4 RUU Jabatan Hakim 

gagal disahkan karena mayoritas fraksi partai politik mengabaikan tentang urgensi 

dari RUU ini.5 Faktanya hingga kini, RUU Jabatan Hakim masih belum tahu kapan 

akan benar-benar diprioritaskan karena adanya dinamika politik bertegangan tinggi. 

Dalam tulisan ini, penulis akan memberikan pendapat hukum mengenai RUU 

Jabatan Hakim yang sebaiknya diprioritaskan dan perlu diatur ketentuan mengenai 

jabatan hakim dalam suatu undang-undang. Sehingga, dunia peradilan diharapkan 

dapat menjadi lebih baik dengan manajemen kekuasaan kehakiman yang lebih jelas 

dan mengatasi permasalahan pengaturan jabatan hakim yang masih tersebar, 

bersifat parsial, dan kejelasan terkait pengisian jabatan hakim dan kurun waktu 

masa jabatan hakim, pemberhentian hakim, pola pembinaan hakim, serta hak 

keuangan hakim. 

Nalar legislasi dalam RUU Jabatan Hakim sempat disetujui oleh Badan 

Legislasi DPR pada tahun 2019, tentunya setelah melewati proses harmonisasi dan 

pemantapan konsepsi. Akan tetapi, terkait pengisian jabatan hakim dan kurun masa 

jabatan hakim, pemberhentian hakim, pola pembinaan hakim, serta hak keuangan 

hakim masih perlu diperjelas. Atau dengan kata lain, terdapat beberapa pasal krusial 

 

3 DPR Segera Bahas RUU Jabatan Hakim. Suara Surabaya Net. Diakses pada 22 Juli 2022 

melalui https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/dpr-segera-bahas-ruu-jabatan-hakim/. 
4 RUU Jabatan Hakim adalah Terobosan Legal Problem Peradilan. Komisi Yudisial. 

Diakses pada 22 Juli 2022 melalui https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/930/ruu- 

jabatan-hakim-adalah-terobosan-legal-problem-peradilan. 
5Ibid. 

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/dpr-segera-bahas-ruu-jabatan-hakim/
https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/930/ruu-jabatan-hakim-adalah-terobosan-legal-problem-peradilan
https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/930/ruu-jabatan-hakim-adalah-terobosan-legal-problem-peradilan


 

 

dalam draf RUU Jabatan Hakim. Pertama, mengenai pengisian jabatan hakim dan 

kurun masa jabatan hakim yang tertulis dalam Pasal 32 ayat (1) RUU Jabatan 

Hakim yang menyatakan Hakim Agung memegang jabatan selama 5 (lima tahun) 

dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap 5 (lima tahun) 

berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). 

Kemudian muncul pertanyaan, yaitu mengapa terdapat periode masa jabatan Hakim 

Konstitusi sementara Hakim Agung menggunakan batas usia pensiun? Pembedaan 

ini telah dicoba untuk dikoreksi melalui upaya permohonan uji materi undang- 

undang ke Mahkamah Konstutusi (MK). Setidaknya, terdapat 3 (tiga) permohonan 

uji materiil Undang-Undang MK terkait dengan masa jabatan Hakim Konstitusi dan 

ketua mahkamah konstitusi, yaitu perkara nomor 131/PUU-XII/2014, perkara 

nomor 53/PUU-XIV/2016, dan perkara nomor 73/PUU-IV/2016.6 

Perkara nomor 131/PUU- XII/2014 berakhir dengan Ketetapan MK karena 

pemohon menarik permohonannya.7 Pada Perkara nomor 53/PUU-XIV/2016 

permohonan uji materi atas UU MA dan UU MK dengan putusan yang terkait 

dengan masa jabatan ketua MK sejatinya tidak dapat diterima dan terkait massa 

jabatan Hakim Konstitusi ditolak.8 Dalam perkara nomor 73/PUU-IV/2016, MK 

memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak 

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan 

tersebut.9 

Kedua, terkait dengan pemberhentian hakim yang tertulis dalam Pasal 52 ayat 

(2) RUU Jabatan Hakim menyatakan bahwa hakim diberhentikan secara hormat 
 

 
 

6 Novianto Murti, Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap 

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Artikel Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal 

DPR RI (November 2020) 
7 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 15 September 2015, Ketetapan Nomor 

131/PUU-XII/2014, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/131_PUU- XII_2014.pdf, 

diakses tanggal 22 Juli 2022 
8 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 19 Juli 2017, Putusan Nomor 53/PUU- 

XIV/2016, https://mkri.id/ public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XIV_2016. pdf, diakses 

tanggal 22 Juli 2022 
9 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 19 Juli 2017, Putusan Nomor 73/PUU- 

XIV/2016, https://mkri.id/ public/content/persidangan/putusan/73_PUU-XIV_2016. pdf, diakses 

tanggal 22 Juli 2022 
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karena telah berusia 60 tahun (hakim tingkat pertama), 63 tahun (hakim tinggi), dan 

65 tahun (hakim agung). Tugas yang dipikul oleh hakim kurang relevan jika dilihat 

dari sisi fisiknya. Ketiga, terkait dengan pola pembinaan hakim, di mana 

Ombudsman RI berdasarkan hasil investigasinya selama 1 Januari 2014 - 31 Maret 

2016 menemukan masih banyak praktik mafia yang menjanjikan dapat memenangi 

perkara dengan imbalan uang sekitar Rp25 juta-Rp80 juta dan oknum pengadilan 

kerap menjadi target operasi tangkap tangan KPK karena tersangkut jual beli 

perkara. Permasalahan seperti ini mendukung pentingnya pembinaan yang perlu 

diatur secara komprehensif dalam RUU Jabatan Hakim. Hal tersebut disebabkan 

bahwa dalam penjelasan UU Jabatan Hakim tertulis “dapat memberikan landasan 

bagi pemuliaan Hakim dan perbaikan penataan Hakim sejak rekrutmen, 

pengangkatan, pembinaan, pengawasan, pelindungan, dan pemberhentian dalam 

suatu sistem kekuasaan kehakiman yang lebih baik, sehingga dapat melahirkan 

hakim yang memiliki integritas, independensi, dan dapat mewujudkan tegaknya 

hukum dan keadilan. 

Selanjutnya, yang keempat adalah terkait dengan hak keuangan hakim. Hak 

keuangan hakim telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 

2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah 

Agung. Namun, realitanya aspek-aspek jaminan keamanan, protokoler, dan jaminan 

kesehatan belum semuanya terealisasikan dengan baik, beberapa contoh 

permasalahan diantaranya adalah masih banyak hakim yang belum mendapat 

jaminan fasilitas seperti kendaraan dinas dan tempat tinggal (rumah) dinas yang 

layak dan memadai, kemudian masih adanya rumah dinas yang terbengkalai dan 

jauh dari bayangan. Kondisi ini banyak ditemui di beberapa pengadilan lantaran 

jumlah keseluruhan hakim tak sebanding dengan ketersediaan rumah dinas.10 

 

 

 

 

 

 
 

10 Kala Fasilitas Layak Sang Pengadil Jauh dari Harapan. Hukum Online. Diakses pada 

17 Agustus 2022 melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/kala-fasilitas-layak-sang- 

pengadil-jauh-dari-harapan 
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II. ANALISIS 

 
RUU Jabatan Hakim adalah suatu upaya untuk menegaskan posisi hakim 

sebagai "Yang Mulia” di tengah masyarakat. Ketika masyarakat menginginkan 

adanya keadilan dan kepercayaan dalam kehakiman dan peradilan, maka 

dibutuhkan juga kejelasan karier bagi profesi hakim. Munculnya RUU Jabatan 

Hakim adalah agar pembagian kekuasaan dalam bidang peradilan semakin jelas 

agar tidak menimbulkan permasalahan kedepannya. Beberapa hal yang diatur 

dalam RUU Jabatan Hakim adalah pengisian jabatan hakim dan kurun waktu masa 

jabatan hakim, pemberhentian hakim, pola pembinaan hakim, dan hak keuangan 

hakim. 

a. Pengisian Jabatan Hakim dan Kurun Waktu Masa Jabatan Hakim 

Permasalahan yang berkaitan dengan periode masa jabatan Hakim Konstitusi 

tidak dapat lepas dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai prinsip 

pokok. 11 Pasal 32 ayat (1) RUU Jabatan Hakim mengatur mengenai kurun waktu 

jabatan hakim dan pada ayat (2) mengatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan 

oleh KY diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan diangkat kembali 

sebagai Hakim Agung. Hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai jabatan politis 

karena terdapat keikutsertaan badan perwakilan rakyat atau parlemen. Untuk itu, 

masing-masing cabang kekuasaan perlu melakukan pembaharuan dan menerapkan 

prinsip pengekangan diri untuk meminimalkan bias politik.12. Penulis setuju dengan 

hal ini karena hakim sebagai lembaga negara pengawal konstitusi sepatutnya bebas 

dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Hal ini dapat dilihat 

dalam beberapa dokumen internasional, seperti Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

the Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) dan Mt. Scopus International 

Standards of Judicial Independence (2008)13, serta Pasal 24 Perubahan Keempat 

 

11 Novianto Murti, Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap 

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Artikel Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal 

DPR RI (November 2020). 
12 Ibid. 
13 Independensi Peradilan, MK Harus Bebas Campur Tangan Politik. Komisi Yudisial. 

Diakses pada 18 Agustus melalui 



 

 

UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka 

dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Artinya, kekuasaan kehakiman tidak 

dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dan akan memicu arus politik yang dapat 

mempengaruhi kerja yudikasi. 

Kemudian terkait kurun waktu masa jabatan hakim dalam RUU Jabatan 

Hakim menuai pro dan kontra. Lima tahun masa jabatan dan dapat dilanjutkan 

kembali untuk satu periode berikutnya adalah waktu yang cukup. Salah satu 

pendapat dari pihak pro adalah Ismail Hasani, peneliti Setara Institute yang juga 

anggota Presidium Constitutional Democracy. Beliau setuju dengan pembatasan 

masa jabatan Hakim Konstitusi karena sejalan dengan rotasi kekuasaan, mengingat 

MK merupakan kristalisasi dari tiga kekuasaan, yaitu Presiden, DPR, dan MA.14 

Selain itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan, maka akan mengurangi 

penyalahgunaan jabatan dan membuat representasi politik terus berjalan karena 

sejalan dengan rotasi kekuasaan. Lagi pula, di Indonesia sendiri terdapat regulasi 

bahwa DPR dan Presiden mempunyai pembatasan kekuasaan, maka Hakim 

Konstitusi juga perlu ada pembatasan masa jabatan. Kemudian menurut Benny 

Riyanto selaku Dirjen PP, ia mengemukakan bahwa sistem periode masa jabatan 

selama 5 (lima) tahun dan dapat dilanjutkan kembali untuk satu periode berikutnya, 

untuk 5 (lima) tahun pertama merupakan masa adaptasi dan uji coba.15 

Berdasarkan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Hakim Konstitusi harus memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai 

konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara. 

Oleh karena itu, penulis kurang sepakat dengan pendapat bahwa periode pertama 

hanya sebagai adaptasi dan uji coba karena persyaratan yang dimiliki oleh Hakim 

Konstitusi cukup tinggi. Lalu, pendapat terkait dengan masa jabatan Hakim 

Konstitusi yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan, bukanlah 

karena periode atau kurun waktu jabatan, baik kurun waktu yang pendek dan 

 

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/763/independensi-peradilan-mk-harus- 
bebas-campur-tangan-politik 

14 Ibid. 
15 Ibid. 

http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/763/independensi-peradilan-mk-harus-
http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/763/independensi-peradilan-mk-harus-


 

 

panjang bisa sama-sama menimbulkan permasalahan penyalahgunaan jabatan. 

Oleh karena itu, dengan diperkuatkannya cara preventif dan pengawasan adalah 

cara yang lebih tepat jika membicarakan tentang penyalahgunaan jabatan 

dibandingkan dengan menyamakan periode masa jabatan Presiden dan DPR dengan 

hakim yang justru dapat memicu permasalahan otonomi Hakim Konstitusi karena 

rotasinya terkait dengan konfigurasi politik, karena sudah jelas Presiden dan DPR 

dipilih melalui pemilihan umum dan sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 

selama 5 (lima) tahun, sedangkan pemilihan hakim tidak dengan cara demikian. 

 

 
b. Pemberhentian Hakim terkait Usia Pensiun 

Pasal 52 ayat (2) RUU Jabatan Hakim menyatakan bahwa hakim 

diberhentikan secara hormat karena telah berusia 60 tahun (Hakim Tingkat 

Pertama), 63 tahun (Hakim Tinggi), dan 65 tahun (Hakim Agung). Dengan aturan 

ini, artinya terdapat pemajuan batas usia pensiun hakim. Padahal, tugas hakim tidak 

memanggul senjata sehingga tidak relevan dilihat dari sisi fisiknya. Hakim adalah 

primus interpares, manusia unggul yang memiliki tingkat kearifan dan 

kebijaksanaan dinamis seiring pertambahan usianya.16 Penulis sepakat dengan 

pendapat ini, ditambah lagi, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang pernah 

mengemukakan adanya permasalahan terkait kekurangan hakim setelah dalam 

tujuh tahun tidak melakukan rekruitmen, sedangkan hakim yang pensiun terus 

bertambah setiap tahun sesuai ketentuan umur yang berlaku. Pengaturan tentang 

pemajuan batas usia pensiun hakim bisa saja memungkinkan masalah ini terulang 

kembali. Kemudian, alasan lain sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang 

mengatur pemekaran wilayah di sejumlah daerah, maka dapat memicu adanya 

pertambahan lembaga peradilan yang nantinya membutuhkan hakim yang tidak 

sedikit jumlahnya. 

 

 

 

 

 

16 Achmad Fauzi, Quo Fadis RUU Jabatan Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Pengadilan Agama Penajam (Juni 2021). 



 

 

c. Pola Pembinaan Hakim 

Pembinaan hakim adalah elemen penting yang juga perlu diatur secara 

komprehensif dalam RUU Jabatan Hakim. Pembinaan meliputi penempatan hakim, 

peningkatan kapasitas keilmuan dan integritas, evaluasi kinerja, mutasi dan 

promosi.17 Masih terdapatnya kasus praktik mafia di dunia peradilan, yaitu tindak 

pidana korupsi yang melibatkan pelaksana sistem peradilan pidana (penegak 

hukum) menandakan bahwa aspek moral dari penegak hukum sangat diperlukan 

dan berpengaruh. Contoh dari kasus praktik mafia yang masih kerap kali terjadi 

adalah kasus perdagangan perkara, kasus penerimaan suap, dan gratifikasi. Cara- 

cara preventif diantaranya menerapkan rotasi dan pemutasian hakim ke daerah 

dengan sarana pendidikan yang mendukung, melakukan pengetatan penerapan 

reward dan punishment, serta menguatkan kedudukan dan fungsi KY sebagai 

pengawas etik. Karena dalam hal ini, pola pembinaan hakim menekankan pada 

integritas dan kode etik. 

 

 

d. Hak Keuangan Hakim 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan 

Fasilitas Hakim yang berada di bawah MA telah mengatur hak-hak keuangan 

hakim, tetapi belum semuanya terealisasi. Mulai dari jaminan keamanan, 

protokoler, dan jaminan kesehatan.18 Contoh fakta nyatanya adalah temuan dari KY 

yang mengungkapkan keprihatinan terhadap temuan sekitar 426 (empat ratus dua 

puluh enam) rumah dinas hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang 

kondisinya rusak berat. Temuan ini dipaparkan saat pertemuan antara pihak KY 

dengan MA pada 6 Desember 2021 lalu. Ada juga hakim yang masih tinggal di 

tempat terpencil dengan kurangnya fasilitas yang memadai. Selain itu, masih ada 

keluhan para hakim yang hak-hak lainnya masih belum terjamin. Oleh karena itu, 

aturan dan realisasi kesejahteraan hakim perlu ditangani karena profesi hakim 

sangat dihormati dan dijunjung tinggi. 

 

17 Ibid. 
18 Ibid. 



III. KESIMPULAN 

 

Melalui pemaparan di atas, dapat dilakukan kembali pembulatan terkait RUU 

Jabatan Hakim serta dilanjutkan dengan pengesahannya karena ini merupakan 

langkah politik yang harus diprioritaskan. DPR agar nantinya para hakim di 

Indonesia memiliki status yang jelas dan terjamin hak-haknya. Sehingga, dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hakim dapat menjadi lebih fokus 

mengadili kasus serta membuat keputusan yang memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. 
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I. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak 

keragaman dari segi suku, agama, ras, kebudayaan, kesenian, bahasa, adat, dan 

lain sebagainya. Oleh karena itu, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia 

menimbulkan banyak hasil karya Kekayaan Intelektual yang diciptakan 

masyarakat Indonesia. Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan 

intelektual manusia, karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia 

tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra. Hasil karya tersebut, selain menghasilkan nilai ekonomis, juga 

menghasilkan nilai implikasi yuridis. Hal ini dikarenakan, di dalam sudut 

pandang hukum ada hubungan antara pencipta dengan penemu. Hubungan 

hukum yang dimaksud di sini adalah adanya hak yang melekat pada hasil kreasi 

orang yang bersangkutan, baik hak moral (moral rights) yang berarti namanya 

sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis 

(economic rights) yang berarti ia berhak menikmati hasil (royalty) dari 
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penjualan hasil karyanya.2 Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan 

Intellectual Property Rights (“IPR”) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).3 

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan 

pengembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, 

peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual sebagai basis dari ekonomi kreatif 

yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual 

bangsa, perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan 

intelektual serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan 

intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, optimalisasi 

potensi pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual hasil 

kreativitas pelaku ekonomi kreatif, dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi 

kreatif. dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa 

kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan 

kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang komprehensif. Peraturan Pemerintah 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, 

pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur 

Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan 

Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan. 

Dewasa ini, keberadaan HKI dapat dijadikan jaminan untuk membayar utang 

oleh pihak penerima utang kepada pihak yang memberi hutang dan hal ini telah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Jaminan 

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya 

karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik 

2 Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten 

dan Merek, cet. Kesatu, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm 12. 
3 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Rl No. M.03.PR.07 .I 0. Tahun 2000 dan 
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat No. 24/ lvf/PAN/1/2000 istilah l-lak 
Kekayaan lntelektual dapat disingkat dengan akronim HKI atau HaKI. (Lihat A. Zen Umar Purba. "Pokok-pokok 
kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional". dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001) · 



bank maupun non bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi 

para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal 

(berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak 

debitur, bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan 

melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang 

baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa 

kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. 

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di 

Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik 

atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai 

barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau 

tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan Pasal 1152 KUH 

Perdata menyatakan pula bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur 

maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah.diakui 

eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”), yang telah diundangkan pada 

tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah 

hak agunan atau jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, 

atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di 

Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan 

yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.4 Sedangkan 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan 

tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si 

pemilik benda tersebut. 

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari 

suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b 

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang  

disebut  sebagai  akta  Jaminan  Fidusia.5   Pasal  11  jo  Pasal  13  jo  Pasal  15 

 

4 Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2016. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta." 

Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 100. 
5 Kurniawan, Rizki. 2015. “PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA FIF ASTRA DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum 
Universitas Gresik 4 (1). 



Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di 

wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib 

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan 

oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka 

kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama 

dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (registration of titles). 

Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai kekuatan 

eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat 

dieksekusi.6 Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan 

dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, 

artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk 

jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42 tahun 1999). 

Menurut Pasal 11 UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian 

fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notaris 

merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia 

akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, 

demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UU Jaminan Fidusia mengenai 

siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia 

merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima 

fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de suite.7 

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut diperburuk dengan tindakan praktek 

penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya 

pendaftaran benda fidusia. 

 

 

 

 

 
 

6 Wahyuni, Yeyen. 2021. "Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019." Interdicipliner Journal on Law, Social Sciences and Humanities 79. 
7 Sulaiman, Juraini. 2006. "Analisis Yuridis Fungsi dan Peranan Kantor Pendaftaran Fidusia Ditinjau dari Undang-

Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 106. 



II. ANALISIS 

Implementasi HKI sebagai jaminan fidusia dalam membayar hutang 

kredit telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif. Sebelum menganalisis lebih jauh terkait hal tersebut, perlu diketahui 

bahwa yang dimaksud dengan fidusia menurut asal katanya berasal dari kata 

"Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan 

(hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) 

merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan 

fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 

dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. 

Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian 

diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam bentuk yang pertama 

atau lengkapnya fiducia cum creditore contracta yang berarti janji kepercayaan 

yang dibuat dengan kreditur, dikatakan.bahwa debitur akan mengalihkan 

kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya 

dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan 

tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas.8 Berikut 

merupakan poin utama dari jaminan fidusia di bidang HKI ditinjau dari PP 

No.24/2022 dan UU Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada: 

 

1. Pengertian Fidusia 

Menurut PP No.24/2022, dijelaskan yang dimaksud dengan Ekonomi 

Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang 

bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu 

pengetahuan, dan/atau teknologi. Kemudian, Pasal 1 UU Jaminan Fidusia 

memberikan batasan dan pengertian dari fidusia, yakni pengalihan hak 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik 

benda. 

 

 
 

8 Heriawanto, Benny Krestian. 2019. “PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITLE 

EKSEKUTORIAL”. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 27 (1):54-67. 



2. Konsep Historis Fidusia 

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UU Jaminan 

Fidusia dibentuk yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 18 Agustus 1932 

tentang perkara melawan Clygnett.9 Kasus tersebut dijadikan dasar hukum 

pada praktek fidusia disebabkan adanya terobosan yang mendasarkan 

putusan Arrest Hoge Raad bahwa perjanjian yang muncul dan mengatur 

hubungan hukum pihak kedua adalah Fidusia. Pengertian jaminan fidusia itu 

sendiri adalah hak jaminan atas benda baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 

terhadap kreditur lainnya. Dengan adanya UU Jaminan Fidusia maka 

penerima fidusia diberikan hak sebagai kreditur preferen atas piutangnya, 

kedudukan tersebut sama dengan kedudukan yang diberikan terhadap 

pemegang kreditur Hak Tanggungan berdasarkan tingkatan-tingkatannya. 

3. Pengertian Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".10 Kemudian, yang dimaksud 

dengan piutang adalah hak untuk menerima pembayaran dan benda adalah 

segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak 

9 Ricky Rahardjo, Adi Suliantoro,SH., MH. 2018. "AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN 

TERHADAP AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN TERHADAP." Jurmal Dinamika Hukum 54. 
10 Paparang, Fatma. 2014. "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit." Jurnal LPPM Bidang 
EkoSosBud Kun 60. 



yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Lalu, pemberi fidusia 

adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia dan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat 

dinyatakan dalam jumlah yang baik dalam mata uang Indonesia atau mata 

uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinyu. Kemudian kreditor 

adalah pihak yang mempunyai piutang karena pelanjian atau undang-undang 

dan yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi". 

4. Objek Jaminan Fidusia Menurut UU Jaminan Fidusia 

Benda-benda sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 UU 

Jaminan Fidusia adalah : 

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan atau hipotik”.11 

Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi 

dalam Pasal 3 UU Jaminan Fidusia: 

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: 

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas 

benda-benda tersebut wajib didaftar; 

b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau 

lebih; 

c. Hipotik atas pesawat terbang; dan 

d. Gadai.12 

 
Maka, dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah  benda 

bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas 

bahwa dasar ukuran 20M3 merupakan batas ukuran yang digunakan bagi 

yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut 

 

11 Sriono, SH, M.Kn. 2019. "TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA." Jurnal 
Ilmiah Advokasi 153. 
12 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 



dijelaskan dalam upgrading dan refreshing course pada Konferda I.N.I. Jawa 

Tengah, bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya 

(engine) dapat diletakkan fidusia. Dalam ketentuan menyangkut benda 

jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak 

dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. 

Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang perlu dicermati adalah 

menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi 

fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan 

orang lain. Mengenai penjelasan  dari benda-benda yang disebutkan dalam 

Pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkan sebagai berikut: 

- Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh (KUHPerdata Pasal 503), 

- Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) 

adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala 

hak-hak untuk menuntut sesuatu. 

- Benda bergerak dan tak bergerak 

 
Para Pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan 

kebendaan bergerak, yaitu: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan 

bergerak karena ketentuan undang-undang.13 

(1) Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPerdata dan Pasal 

510 KUHPerdata) 

Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda 

bergerak menurut sifatnya (Pasal 50 KUHPerdata). Dalam Pasal 510 

KUHPerdata diberikan beberapa contoh, antara lain kapal dan 

sebagainya. Rumusan dari Pasal 509 adalah terlalu luas. Tidak semua 

benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak. 

Misalnya alat-alat pabrik, bahan pembangunan yang berasal dari 

perombakan gedung yang dipergunakan untuk mendirikan gedung itu 

kembali dan banyak benda-benda yang disebutkan dalam Pasal 507 

 

13 Walandouw, Rony A. 2020. "UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN 

PASAL 362 KUHP." Jurnal Ilmu Hukum 251. 



KUHPerdata dapat berpindah atau dipindahkan, tetapi benda-benda itu 

menurut Pasal 507 KUHPerdata adalah tak bergerak karena 

peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda 

bergerak. Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, 

tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya 

melebihi 20 M3 diperlakukan sebagai benda tak bergerak. 

(2) Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 

KUHPerdata) 

Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang 

bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai 

kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa 

kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak 

dan tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak 

bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada umumnya objek dari 

hak-hak atau tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang 

bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan 

dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), 

juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak 

(Pasal 511 sub 4 KUHPerdata). 

Mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini harus 

disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UU Jaminan 

Fidusia). Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya satuannya 

dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, 

ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, 

nomor serinya, dan kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, 

nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai 

kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang 

tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan 

kwitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut. 

Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan 

dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau 

pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah 



yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi 

kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi 

kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. 

7. Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia 

Lalu, lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan 

lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, 

bahkan dalam Penjelasan UU Jaminan Fidusia diakui bahwa lembaga 

jaminan fidusia sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Bedanya 

hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, 

didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan 

secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian 

hukum, sedangkan yang sudah ada sekarang didasarkan pada UU Jaminan 

Fidusia dan PP No.24/2022 serta diatur secara lengkap dan menjamin 

kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 584 KUHPerdata mensyaratkan 

adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik, 

seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar menukar, hibah dan 

sebagainya.15 Dengan pendirian pengadilan seperti tersebut di atas, berarti 

bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai titel 

yang sama susahnya seperti jual beli dan lain-lain. 

8. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia Menurut PP No. 24/2022 

Pada Pasal 2 PP No.24/2022 menjelaskan mengenai ruang lingkup 

pengaturan yang dimaksud di dalam PP No.24/2022 tentang Ekonomi Kreatif 

yaitu: 

1. Pembiayaan Ekonomi Kreatif; 

2. fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif 

Berbasis Kekayaan Intelektual; 

3. infrastruktur Ekonomi Kreatif; 

4. insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 
 

 

 
 

15 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015 1 DEBORA R. N. N. MANURUNG. 2015. 

"PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP PARATE EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA." Jurnal Ilmu Hukum 
Legal Opinion 



tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan 

secara rinci benda objek fidusia. 

 

5. Perbedaan Fidusia dengan Jaminan Fidusia 

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia 

dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses 

pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang 

diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang 

diatur dalam UU Jaminan Fidusia ini adalah pranata jaminan fidusia 

sebagaimana yang dalam fiducia cum creditore contracta, yaitu jaminan 

yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian 

yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia lebih 

dikedepankan dalam UU Jaminan Fidusia dari pada pengertian fidusia itu 

sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia14 

yang dibuat berdasarkan UU Jaminan Fidusia pada dasarnya  adalah proses 

hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling 

membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat 

dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang 

sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak 

adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap 

benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko. 

6. Latar Belakang Perjanjian Jaminan Fidusia 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif 

pada 12 Juli 2022 lalu. PP ini telah memberi harapan kepada pelaku ekonomi 

kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga 

keuangan. Adapun skema untuk mendapatkan pembiayaan berbasis KI, 

pelaku ekonomi kreatif haruslah memenuhi beberapa ketentuan seperti yang 

telah tertuang pada Pasal 7 PP No.24/2022. Pada ayat 1 disebut bahwa 

Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi 

Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. 

Dalam mengajukan kredit berbasis KI, terdapat 4 (empat) syarat 

14 Heriawanto, Benny Krestian. 2019. “PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITLE 

EKSEKUTORIAL”. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 27 (1):54-67. 



5. tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran 

serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan 

6. penyelesaian sengketa Pembiayaan. 

 
Kemudian, pada Pasal 9 PP No.24/2022 dijelaskan pula bahwa yang 

termasuk kedalam objek jaminan utang yang dapat dijadikan jaminan fidusia. 

Kekayaan intelektual yang dimaksud disini adalah kekayaan yang timbul 

atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya  cipta, rasa, 

dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra, objek-objek nya antara lain: 

1. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; 

2. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau 

3. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. 

 
Kemudian, pada Pasal 10 dijelaskan kembali yang termasuk kedalam 

objek jaminan fidusia menurut PP No.24/2022 tentang Ekonomi Kreatif 

menjelaskan Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek 

jaminan utang berupa: 

1. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 

2. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau 

dialihkan haknya kepada pihak lain.16 

9. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual 

Berdasarkan PP No. 24/202 tepatnya pada Pasal 4-9 yang terdiri atas 

2 paragraf, yaitu Paragraf 1 terkait fasilitasi pemerintah dan Paragraf 2 terkait 

penerapan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, mengatur 

terkait skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga 

keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Skema yang diatur di dalam 

Pasal 4-9 PP No. 24/2022 yang terdiri dari 2 paragraf tersebut yaitu: 

 

 

 

 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 



9.1. Peran Pemerintah 

Pemerintah dalam memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan 

Intelektual memiliki beberapa peran, antara lain: 

1) memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual 

melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank 

bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Sebagaimana yang telah diatur di  

dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 /2022. Fasilitas tersebut berupa: 

a) fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran 

Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan 

b) optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek 

jaminan utang. 

 
Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 6 PP No. 

24/2022, fasilitas yang dilakukan oleh Pemerintah ini berlaku bagi 

Pelaku Ekonomi Kreatif yang dilakukan melalui pemanfaatan Kekayaan 

Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan intelektual 

dilakukan paling sedikit berupa pendidikan dan pelatihan.17 

 
9.2. Penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual 

Kemudian, alur skema pembiayaan berbasis Kekayaan 

Intelektual menurut PP No. 24/2022, antara lain melakukan pembiayaan 

berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif 

kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. 

Kemudian terkait persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan 

Intelektual berdasarkan PP No. 24/2022 paling sedikit terdiri atas: 

a. proposal Pembiayaan; 

b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif; 
 

 

 
 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 



c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi 

Kreatif; dan 

d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. 

 
 

Adapun peran lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan 

non bank dalam memberikan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual 

yakni: 

a. verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif; 

b. verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang 

dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau 

non sengketa; 

c. penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan; 

d. pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan 

e. penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif 

sesuai perjanjian.18 

 
10. Tahapan Verifikasi KI Untuk Dijadikan Agunan 

Agunan adalah aset berwujud maupun tidak berwujud yang 

dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh debitur kepada 

kreditur. Kreditur dalam hal ini adalah pemberi pinjaman seperti Bank atau 

Perusahaan Pembiayaan. Selanjutnya, pihak lembaga keuangan bank dan 

nonbank akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan 

surat ataupun sertifikat KI milik pelaku ekonomi kreatif, serta akan 

memberi penilaian terhadap KI-nya yang akan dijadikan agunan. Hal ini 

seperti yang tertuang dalam Pasal 8 PP No.24/2022 yaitu: 

a. verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif; 

b. verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang 

dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non 

sengketa; 

c. penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan; 

d. pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan 
 
 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2019 tentang Ekonomi Kreatif 



e. penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif 

sesuai perjanjian. 

 

Dalam pelaksanaannya, pihak lembaga keuangan akan memberikan 

pinjaman menggunakan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk 

jaminan fidusia atas KI; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan hak 

tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Kemudian akan ada tim penilai dari 

lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang akan 

menilai KI yang dijaminkan oleh pelaku ekonomi kreatif. KI yang dapat 

dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat. 

Pertama, KI tersebut telah tercatat atau terdaftar di DJKI Kementerian 

Hukum dan HAM. Kedua, produk KI tersebut yang sudah dikelola dengan 

baik secara sendiri atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Dengan 

adanya perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis KI 

serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI, diharapkan 

dapat menstimulasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. 

 

11. Akibat Hukum Terhadap Benda yang Tidak Didaftarkan 

Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk dilakukan, tetapi 

dalam prakteknya masih banyak yang tidak mendaftarkannya. Akibatnya 

adalah tidak memiliki sifat droit de suite dan kreditur tidak memiliki hak 

yang didahulukan. Selain hilangnya hak preferen dari kreditur hak eksekusi 

title eksekutorialnya pun ikut hilang karena tidak memiliki kekuatan hukum 

seperti halnya yang ada di Sertifikat Jaminan Fidusia. Memang sebaiknya 

objek dari jaminan fidusia itu didaftarkan dan dibuatkan akta notariil agar 

kepastian hukumnya lebih terjamin dan meminimalisir kesalahan atau 

kelalaian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh debitur yang lalai. 

Akibatnya kreditur tidak memiliki hak preferen dan hak titel eksekutorial, 

sehingga kreditur hanya sebagai kreditur konkuren. 



III. KESIMPULAN 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada 

dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur 

lainnya". 

 

Kemudian, HKI tidak hanya dapat digunakan sebagai perlindungan suatu karya 

agar tercegah dari tindakan plagiasi, namun juga dapat digunakan sebagai jaminan 

dalam membayar hutang. Hal ini telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, mengingat saat ini perkembangan teknologi 

dan juga peradaban manusia kian berekmbang sangat pesat, sehingga menimbulkan 

banyak sekali karya-karya yang dihasilkan oleh seseorang. Hal tersebut membuat 

membayar hutang pun dapat dilakukan tidak hanya dengan menggunakan uang, 

melainkan juga dapat menggunakan HKI sebagai jaminan pembayaran hutang dengan 

ketentuan dan juga ruang lingkup yang telah ditentukan di dalam UU No. 42 tentang 

Pengaturan Jaminan Fidusia. 

 

Lalu, apabila meninjau dari isi PP No.24/2022 tentang Ekonomi Kreatif dan UU 

Jaminan Fidusia dapat disimpulkan juga bahwa, tidak terjadi sebuah kekosongan 

hukum atas hal tersebut. Hal ini dikarenakan, segala aspek seperti definisi yang 

dimaksudkan ke dalam kekayaan intelektual di dalam PP No.24/2022 dan juga UU 

Jaminan Fidusia, objek-objek yang termasuk ke dalam objek yang bisa dijadikan 

jaminan fidusia, serta dasar hukum bahwa HKI ini bisa dijadikan sebuah jaminan pun 

telah dijelaskan di dalam PP No.24/2022 maupun UU Jaminan Fidusia. Sehingga, bisa 

dikatakan tidak ada kekosongan hukum perihal HKI digunakan sebagai jaminan 

fidusia tersebut, berdasarkan dari pembahasan yang sudah dipaparkan di atas. 



IV. DAFTAR PUSTAKA 

 
Peraturan perundang-undangan 

 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

persaingan Usaha tidak sehat. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 

 

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

 
Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Rl No. M.03.PR.07 .I 0. Tahun 

2000 dan 

 

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat No. 24/ 

lvf/PAN/1/2000 istilah hak Kekayaan lntelektual dapat disingkat dengan akronim HKI 

atau HaKI. 

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

persaingan Usaha tidak sehat. 

 

Buku 

 
Sembiring, Sentosa. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual 

di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek, cet. Kesatu, Bandung: Yrama Widya, 2002 

 

Hartono, Sri Rejeki. Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, 

Semarang : Pascasarjana Program Studi llmu Hukum Undip, 1993. Hal. 2 

 

Jurnal 

 

Purba, A. Zen Umar Purba. Pokok-pokok kebijakan Pembangunan Sistem HaKI 

Nasional. dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001) 

 

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015 1 DEBORA R. N. 

N. MANURUNG. 2015. "PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP 

PARATE EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA." Jurnal Ilmu Hukum Legal 

Opinion 4. 



Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2016. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia 

Berkaitan dengan Hak Cipta." Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 100. 

 

Paparang, Fatma. 2014. "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian 

Kredit." 

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kun 60. 

 

Sartika, Yeny. 2019. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA 

DALAM PEMBERIAN 

FASILITAS KREDIT PADA PERBANKAN DI KOTA BATAM." Journal of 

Judicial 

Review 134. 

 

Sriono, SH, M.Kn. 2019. "TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA 

TERHADAP 

BENDA JAMINAN FIDUSIA." Jurnal Ilmiah Advokasi 153. 

 

Sulaiman, Juraini. 2006. "Analisis Yuridis Fungsi dan Peranan Kantor 

Pendaftaran Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia." Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 106. 

 

Walandouw, Rony A. 2020. "UNSUR MELAWAN HUKUM YANG 

SUBJEKTIF 

DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP." Jurnal Ilmu 

Hukum 

251. 

 

Yasir, M. 2016. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." Jurnal Sosial & Budaya Syar-

i 77. 

 

Kurniawan, Rizki. 2015. “PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA 

FIF ASTRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 

TENTANG 

JAMINAN FIDUSIA”. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum 

Universitas Gresik 4 (1). 

 

Wahyuni, Yeyen. 2021. "Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019." 

Interdicipliner Journal on Law, Social Sciences and Humanities 79. 

 

Heriawanto, Benny Krestian. 2019. “PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK 

JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL”. Legality : 

Jurnal Ilmiah Hukum 27 (1):54-67. 

 

 

 

  



 

 

ALSA JURIST OPINIA 

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya 

 

Board of 2021/2022 

 

Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan oleh 

Kepolisian Menurut Perspektif Hukum dan HAM 

Jibril Lanang Hidayah Al Wahid1 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

 
Hak asasi manusia (“HAM”) diartikan oleh John Locke sebagai hak yang 

melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan bersifat mutlak. Artinya, HAM 

merupakan suatu karunia dari Tuhan yang tidak ada seorang pun dapat merampas 

serta tidak ada kekuasaan apa pun yang boleh membelenggunya. Di Indonesia, 

HAM dipandang sebagai suatu entitas yang sangat krusial bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya undang-undang 

khusus yang mengatur hak asasi manusia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 39/1999”). Undang-undang tersebut 

merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk pengimplementasian HAM 

dalam lingkup kewarganegaraan sebagaimana yang tertera pada Pasal 27 – 28J 

Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Keseriusan pemerintah dalam 

menyusun peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai cerminan dari konsep Negara 

hukum (rechtsstaat) karena perlindungan terhadap hak asasi merupakan salah satu 

formula dasar yang menyusun konsep “Negara hukum (“rechtsstaat”)”itu sendiri.2 
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Kendati demikian, pemenuhan HAM bagi setiap manusia masih merupakan 

suatu hal yang sangat sulit untuk dicapai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

laporan tahunan Komnas HAM yang menunjukkan adanya peningkatan kasus 

pelanggaran HAM dua tahun belakangan. Sepanjang 2020, Komnas HAM mencatat 

sebanyak 2.841 kasus yang terdiri dari pelanggaran hak atas kesejahteraan (1.025 

kasus), hak atas keadilan (887 kasus), dan hak atas rasa aman (179 kasus).3 

Sedangkan, pada 2021 Komnas HAM mencatat terdapat peningkatan kasus 

pelanggaran HAM menjadi total 3.096 kasus yang dilaporkan, baik pada kantor 

pusat maupun kantor perwakilan provinsi.4 Tidak sampai di situ, laporan tersebut 

diperparah oleh adanya fakta bahwa mayoritas kasus yang ada merupakan tindakan 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni sebanyak 758 kasus di tahun 2020.5 

Lebih lanjut, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam siaran 

pers yang dilakukan pada Juli 2020, menyebutkan bahwa terdapat 1.847 korban dari 

160 kasus pelanggaran fair trial sepanjang 2019. Dalam jumlah kasus tersebut, lagi- 

lagi kepolisian menempati posisi tertinggi sebagai lembaga yang paling banyak 

terlibat, yakni sebanyak 57%.6 

Hal tersebut tentunya patut disayangkan, mengingat kepolisian sendiri 

merupakan lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pemelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat; penegak hukum; pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat.7 Pada umumnya, polisi melakukan pelanggaran tersebut pada saat 

menjalankan tugasnya. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan 

oleh Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”) Jakarta 37 korban kekerasan kepolisian. 

 

3 Komnas HAM. Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan HAM Di Era Pandemi Covid 19, 

2021. https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2021/08/30/84/laporan-tahunan-komnas- 

ham-ri-tahun-2020.html 
4 Komnas          HAM.          “Laporan          Tahunan         2021,”         August 2022. 

https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2022/08/03/94/laporan-tahunan-komnas-ham-ri- 
tahun-2021.html. 
5 Komnas HAM. Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan HAM Di Era Pandemi Covid 19, 

2021. https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2021/08/30/84/laporan-tahunan-komnas- 

ham-ri-tahun-2020.html 
6 Admin. “Kepolisian RI Menegakkan Hukum dengan Melanggar Hukum dan HAM, serta Mengancam 

Demokrasi” YLBHI. Accessed September 25, 2022. https://ylbhi.or.id/informasi/siaran- 
pers/kepolisian-ri-menegakkan-hukum-dengan-melanggar-hukum-dan-ham-serta-mengancam- 
demokrasi/ 
7 Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

http://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2021/08/30/84/laporan-tahunan-komnas-
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Dalam wawancara tersebut, 34 dari 37 orang mengaku mendapat kekerasan pada 

saat pemeriksaan/interogasi.8 Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

polisi seringkali melakukan tindak kekerasan pada saat penyidikan, mengingat 

proses pemeriksaan/interogasi termasuk ke dalam proses penyidikan. Penyidikan 

sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.9 

Lebih lanjut, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

dinilai sangat masif belakangan ini. Pasalnya, perlakuan kekerasan oleh kepolisian 

dirasakan oleh masyarakat dari berbagai usia. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh LBH Jakarta, disebutkan bahwa korban kekerasan terdiri dari 6% 

anak berusia 16 tahun, 3% anak berusia 17 tahun, 3% anak berusia 18 tahun, dan 

63% berusia di atas 18 tahun, dan 25% sisanya tidak diketahui usianya. Dengan 

masifnya kasus terkait penggunaan kekerasan pada interogasi oleh pihak kepolisian, 

dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam terkait hal ini. Maka dari itu, 

penulis akan membawakan kasus tersebut dan meninjaunya menurut aspek hukum 

dan HAM guna mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, baik pihak kepolisian itu 

sendiri, akademisi, maupun masyarakat awam. 

 

 
II. ANALISIS 

 
 

A. Penggunaan Kekerasan saat Interogasi Terhadap Kode Etik 

Kepolisian 

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan 

bahwa konsep negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini, Indonesia 

 

 

8 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan, 2017. 

https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2017/08/Kepolisian-dalam-Bayang-Bayang- 

Penyiksaan-web.pdf 
9 Pasal 1 angka 2 KUHAP 
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sebagai negara hukum (rechtstraat), sudah seharusnya pemerintah mengatur segala 

hal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan undang-undang atau peraturan 

lainnya, tak terkecuali kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, 

dibentuklah kode etik kepolisian agar pihak kepolisian dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik dan benar. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (“Perkap Nomor 7/2006”), disebutkan bahwa kode etik 

kepolisian merupakan sekumpulan norma atau aturan yang berisi hal-hal yang 

menjadi landasan etik atau filosofis serta perilaku-perilaku yang wajib atau dilarang 

atau tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh polisi. 

 
Lebih lanjut mengenai kode etik, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi 

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (“Perkap Nomor 8/2009”) menyebutkan bahwa setiap 

anggota Polri wajib memahami setiap instrumen HAM baik yang tertera pada 

peraturan perundang-undangan Indonesia maupun peraturan internasional. Oleh 

karena itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Perkap Nomor 8/2009, dijelaskan bahwa setiap 

anggota Polri wajib menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, baik dalam 

melaksanakan tugasnya maupun di kehidupan sehari-hari. Terkait perlindungan 

HAM yang wajib diterapkan oleh setiap anggota Polri sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, Pasal 27 Perkap yang sama mengatur beberapa hal yang menjadi 

kewajiban dalam melakukan pemeriksaan kepada terperiksa guna menciptakan 

perlindungan HAM, di antaranya: 

a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk 

menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai; 

b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan; 

c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan 

kesiapan yang akan diperiksa; 

d. menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan; 



 

 

e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh 

terperiksa; 

f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan 

pemeriksaan; 

g. memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan 

keterangan secara bebas; 

h. menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya; 

i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan 

memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa; 

j. memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, 

melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai 

peraturan yang berlaku; 

k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan 

oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan; 

l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan 

bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; 

m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang 

yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan 

n. memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan 

keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai. 

 
B. Pengimplementasian Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses 

Penyidikan 

Terlepas dari adanya perlindungan HAM sebagaimana disebutkan dalam 

Perkap Nomor 8/2009, nyatanya hukum pidana sudah memberikan ketentuan 

mengenai perlindungan HAM dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, terdapat 

asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dapat digunakan sebagai 

dasar tindakan polisi dalam menjunjung tinggi nilai HAM. Asas praduga tak 

bersalah sendiri adalah anggapan bahwa tiap orang yang disangka, ditangkap, 

ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan tidak bersalah sebelum 



 

 

adanya putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.10 Berdasarkan 

penjelasan di atas, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan, seperti adanya jaminan dan 

perlindungan kepada seorang tertuduh dalam proses pemeriksaan agar hak asasinya 

tetap terhormati, serta adanya batasan penyidik dalam melakukan tindakannya.11 

Lebih lanjut, terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata (“KUHAP”) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (“UU Kehakiman”) yang mengindikasi adanya asas 

praduga tak bersalah dalam pelaksanaan penyidikan, yakni: (a) Penjelasan Umum 

KUHAP butir ke 3huruf c yang menerangkan bahwa setiap orang yang disangka, 

dituntut, ditahan, ditangkap, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan; dianggap 

tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap, (b) Pasal 8 ayat (1) 

UU Kehakiman yang menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, 

ditahan, ditangkap, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan; wajib dianggap tidak 

bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 

bersifat tetap, (c) untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka tersangka tersebut 

memiliki kesempatan untuk membela diri, (c) tersangka memiliki kesempatan 

untuk membantah segala sangkaan yang ditujukan kepadanya guna menghindari 

proses penyidikan yang melanggar HAM, (d) Pasal 66 KUHAP menyebutkan 

bahwa untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka tersangka tersebut berhak 

untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, (e) untuk menduga tersangka tidak 

bersalah, maka tersangka tersebut berhak untuk mendapat perlakuan yang adil. 

Dalam poin (c), seorang tersangka dapat membantah dengan mengajukan alat bukti 

berupa saksi a decharge dan seorang yang memiliki keahlian, serta alat bukti 

lainnya sebagaimana yang tertera pada Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan (4) 

KUHAP. 

Tak hanya itu, pemberian kesempatan kepada tersangka juga merupakan 

bentuk pengimplementasian dari asas akusator (accusatoir). Pada dasarnya, asas ini 

 

10 Tryan, Muhammad, Nyoman Putrajaya, and Pujiyono. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.” Diponegoro 
Law Journal 5 (2016): 3. 
11 Abdurrahman. Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia. Bandung: Alumni, 1979. 



 

 

menempatkan seorang tersangka sebagai subjek dalam pemeriksaan, baik dalam 

penyelidikan dan penyidikan maupun dalam pengadilan.12 Asas ini merupakan 

lawan dari asas inkisitoir (inquisitoir) yang menempatkan tersangka sebagai objek 

dan pengakuan tersangka sebagai alat buktilah yang paling penting.13 Akibatnya, 

apabila terpaku pada asas inkisitoir ini, penyidik akan melakukan segala cara demi 

mendapatkan pengakuan dari tersangka tanpa mengindahkan hak-haknya. 

C. Ratifikasi Hukum Internasional terkait Kekerasan dalam Proses 

Penyidikan 

Terlepas dari banyaknya asas dalam hukum nasional yang mengatur 

mengenai kekerasan dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian, nyatanya 

masyarakat internasional sudah terlebih dahulu peduli akan hal tersebut. Pada 

tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum “Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”)” 

mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights yang bertujuan untuk 

dijadikan acuan oleh negara-negara anggota PBB serta wilayah yang berada di 

bawah yurisdiksi mereka dalam menjamin hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

baik secara individu maupun universal.14 Mengenai hal ini, deklarasi tersebut dapat 

dijadikan dasar hukum internasional guna menjamin hak asasi manusia tiap warga 

negara di negara-negara anggota PBB. Adanya deklarasi tersebut didasarkan pada 

kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kodifikasi segala bentuk hak 

dan kebebasan dasar guna menciptakan hukum yang bersifat mengikat. Setelah itu, 

Majelis Umum PBB meminta kepada “Komisi Hak Asasi Manusia (“KHAM”)” 

PBB untuk membentuk dua kovenan tentang HAM, yang salah satunya merupakan 

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant 

on Civil and Political Rights). 

 

 
12 Sigiro, Tioneni. “Pelaksanaan Asas Akusator oleh Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana di Polres 

Dairi.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan (2018): 5. 
13 Prayatna, E. “Asas-Asas Hukum Acara Pidana - Erisamdy Prayatna.” Erisamdy Prayatna. Accessed 

September 25, 2022. https://www.erisamdyprayatna.com/2020/10/asas-asas-hukum-acara- 
pidana.html#:~:text=Asas%20akusator%20yaitu%20adanya%20kebebasan,merupakan%20alat% 
20bukti%20yang%20terpenting. 
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 

http://www.erisamdyprayatna.com/2020/10/asas-asas-hukum-acara-


 

 

Di Indonesia sendiri telah dilakukan beberapa ratifikasi terkait peraturan 

internasional mengenai perlindungan HAM. Salah satunya ialah keputusan 

pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional 

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut “UU 12/2005”). Pada 

dasarnya, kovenan tersebut memiliki isi yang tidak jauh dari Pasal 28 – Pasal 28J 

UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, 

ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa 

Indonesia secara sah telah tunduk pada PBB dan dapat ditindak langsung oleh PBB 

apabila terdapat laporan mengenai pelanggaran pada kovenan tersebut, sehingga 

dapat mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih meminimalisir adanya 

pelanggaran HAM di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 9 Kovenan Internasional 

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dijelaskan dengan tegas bahwa setiap orang 

memiliki hak untuk menolak apabila terjadi penangkapan yang dilakukan atas dasar 

dan prosedur yang tidak jelas 

“Police should never therefore never infringe on the citizens right to 

personal liberty through unlawful arrest” 

Selanjutnya, mengenai penggunaan kekerasan dalam penyidikan diatur 

dalam konvensi lain, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 

Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment). Dalam Pasal 1 konvensi ini, disebutkan bahwa yang 

termasuk “penyiksaan” ialah segala perbuatan yang dengan sengaja dilakukan 

hingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun 

rohani, guna memperoleh pengakuan/keterangan dari orang itu, atas alasan apa pun 

dan didasarkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan dari, atau sepengetahuan 

pejabat pemerintah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setiap penyidik, baik 

atas perintah atasan maupun keinginan pribadi, dilarang untuk menggunakan 

kekerasan dengan alasan apa pun. 



 

 

Sayangnya, konvensi tersebut tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam 

hukum nasional, tak terkecuali Pasal 1 tersebut.15 Padahal, hukum nasional sendiri 

belum mengatur dengan jelas makna dan segala hal yang termasuk ke dalam 

penyiksaan. Sejauh ini, hanya ada Pasal 351 KUHP saja yang mengatur mengenai 

hal tersebut. Lebih-lebih, Pasal tersebut tidak secara langsung menyebutkan 

“penyiksaan”, tetapi “penganiayaan” dan tentunya tidak memiliki penjelasan yang 

cukup jelas. Akibatnya, masih banyak pelaku yang bebas dari hukuman tersebut 

karena kurangnya definisi dan kriminalisasi atas penyiksaan. 

Meskipun begitu, masih banyak kelebihan yang bisa diambil dari 

peratifikasian konvensi tersebut. Salah satunya ialah dilaksanakannya pengawasan 

guna melaksanakan setiap kewajiban, larangan, dan kewenangan negara terlibat. 

Mekanisme pengawasannya ialah negara terlibat wajib memberikan laporan kepada 

Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian diteruskan kepada Komite secara 

berkala.16 Selanjutnya, Komite berwenang untuk memberikan komentar atas 

laporan17; melakukan observasi dan bekerja sama dengan negara pihak yang 

berdasarkan informasi terpercaya, telah terjadi praktik penyiksaan di negara 

tersebut.18; serta melakukan mengirimkan orang untuk melakukan penyelidikan 

rahasia di wilayah negara tersebut.19 

Di sisi lain, Indonesia dalam melakukan ratifikasi konvensi tersebut 

melakukan beberapa reservasi yang terdiri dari dua poin. Reservasi sendiri, 

berdasarkan Pasal 2 (1d) Konvensi Wina 1969, diartikan suatu pernyataan sepihak 

oleh suau negara dalam menandatangani, meratifikasi, mengaksesi, atau 

mengakseptasi atas perjanjian internasional, dengan maksud untuk 

mengesampingkan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan tertentu. Dalam 

 

 

15 Indriani, Tri. “Kekerasan Dalam Interogasi Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan: Penerapan 

Pasal Tentang Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pada Kasus 

Penyiksaan).” Skripsi, Universitas Indonesia, 2014. 
16 Article 19 (1) Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
17 Ibid., Article 19 (3). 
18 Ibid., Article 20 (1). 
19 Ibid., Article 20 (2). 



 

 

Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 

Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 

reservasi Pemerintah Indonesia, di antaranya: 

a. Deklarasi terhadap pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 (prosedur penyelidikan). 

Dalam pasal ini, Indonesia tidak mengakui kewenangan Komite 

Menentang Penyiksaan untuk melakukan penyelidikan jika ada petunjuk 

yang kuat bahwa telah atau sedang terjadi penyiksaan secara sistematik di 

wilayah Indonesia serta menyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam 

Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 Konvensi hanya dapat diimplementasikan jika 

tidak membahayakan pada kedaulatan (sovereignty) dan integritas 

teritorial Indonesia. 

b. Reservasi terhadap pasal 30 ayat (1) Konvensi. Mengenai pasal ini, 

Indonesia berpendirian bahwa segala perselisihan Indonesia dengan 

negara pihak lain yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan 

konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, tidak 

dapat diajukan kepada arbitrasi hanya oleh salah satu pihak, tetapi harus 

atas kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai. Indonesia tidak 

mengakui yurisdiksi International Court of Justice untuk menyelesaikan 

perselisihan tersebut jika jalur arbitrasi gagal.20 

Dilaksanakannya reservasi tersebut ialah agar terjaminnya dan terjaganya 

kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu, reservasi 

juga bertujuan untuk menghindari intervensi hukum dari negara lain atas dugaan 

kasus penyiksaan yang sistemik di negara Indonesia.21 

 

 
 

20 Indriani, Tri. “Kekerasan Dalam Interogasi Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan: Penerapan 

Pasal Tentang Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pada Kasus 

Penyiksaan).” Skripsi, Universitas Indonesia, 2014. 
21 Ibid. 



 

 

Selain peraturan di atas, Pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin 

hak asasi warga negaranya juga berpatokan pada miranda rules. Miranda rules 

sendiri merupakan prinsip dalam hukum acara pidana di Amerika Serikat yang 

berangkat dari kasus Miranda vs Arizona tahun 1996 yang kemudian memunculkan 

Amandemen kelima Bill of Rights. Arti dari miranda rules sendiri merupakan hak 

konstitusional tersangka/terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan pejabat 

bersangkutan dalam proses peradilan pidana, serta hak untuk didampingi oleh 

Penasihat Hukum. Bentuk pengimplementasian miranda rules ialah dalam Pasal 56 

ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut mengenai Pasal 56 ayat (1) KUHAP, disebutkan 

mengenai kewajiban penunjukan Penasehat Hukum guna membela 

tersangka/terdakwa. Hubungannya dengan miranda rules ialah adanya usaha 

Pemerintah Indonesia dalam memberi jaminan pemeriksaan yang fair dan 

manusiawi terhadap tersangka/terdakwa guna melindungi HAM sebagaimana 

disebutkan dalam miranda rules. 

 

 
III. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

Polisi yang menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan. Hal tersebut 

dibuktikan dari adanya kenaikan angka pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian. Banyaknya regulasi yang mengatur tentang hal ini pun kurang 

dapat memberikan kepastian hukum di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan 

tidak adanya definisi yang jelas mengenai penyiksaan. Mengingat, Pemerintah 

Indonesia sempat melakukan reservasi pada Pasal 1 Convention against Torture, 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang tentunya 

menyebabkan adanya kekaburan norma mengenai penjelasan tentang penyiksaan. 

Berangkat dari adanya kekaburan norma tersebut, sudah seharusnya Polri 

memperhatikan perlindungan HAM sebagaimana yang tertera pada kode etik 

kepolisian, asas praduga tak bersalah, serta hak-hak tersangka seperti hak untuk 

bebas dalam memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim sebagaimana 



 

 

tertera pada Pasal 52 KUHAP. Tercantumnya ketiga poin tersebut di dalam 

KUHAP menandakan bahwa dua poin tersebut sudah sah dan terbukti menjadi dasar 

kepolisian dalam berlaku sesuai dengan UU dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Terakhir, rasanya diperlukan kembali edukasi bagi pihak Kepolisian mengenai 

prinsip dan konsep dasar HAM, serta adanya pemberlakuan monitoring dan 

evaluasi terkait proses penyidikan guna menjamin adanya perlindungan HAM 

terperiksa sebagai langkah preventif dalam menciptakan Polri sebagai lembaga 

yang dapat menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat.
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Issue: 

 
Negara merupakan sebuah badan yang dibuat oleh sekumpulan individu yang 

disebut warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam rangka 

menjalankan operasional sebuah negara dibentuklah organisasi, yaitu pemerintahan 

yang berdaulat. Kedaulatan ini merupakan wujud kekuasaan sebuah negara dalam 

mengatur warga negara dan hubungan dengan negara lain. Akan tetapi pada dasarnya 

pemerintahan sendiri merupakan organisasi dengan anggota dengan berbagai karakter 

dan latar belakang yang berbeda. Selain itu dengan anggota atau aparat yang banyak 

dan sistem yang rumit, tentu menimbulkan kesalahan atau tindak pidana yang 

merugikan warga negara. Akan tetapi, berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan 

oleh warga negara, tindak pidana yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan 

kekuasaan tentu memerlukan upaya yang berbeda dalam penyelesaiannya. Oleh 

karena itulah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dikategorikan sebagai kejahatan 

luar biasa. 

Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang 

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam penegakannya pun masih belum 

terselesaikan, seperti Pembunuhan Munir, Tragedi Trisakti, Peristiwa Paniai, dan lain 

sebagainya.1 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM 

di Indonesia dinilai buruk. Meskipun demikian, kritik publik terhadap penegakan 

hukum pemerintah terkait pelanggaran HAM tetap terjadi, baik melalui demonstrasi, 

 
1 Kontras, “Persoalan Penting Hak Asasi Manusia di Indonesia”, 

http://kontras.org/backup/data/persoalan_penting_HAM_di_IND.pdf, diakses pada 20 Oktober 2022

http://kontras.org/backup/data/persoalan_penting_HAM_di_IND.pdf
http://kontras.org/backup/data/persoalan_penting_HAM_di_IND.pdf


 

 
 

literasi, diskusi, maupun melalui media digital. Hal tersebut menjadi catatan buruk 

pada rezim yang berkuasa pada saat pelanggaran HAM tersebut terjadi. 

Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) telah menurunkan 

tim untuk mengusut kerusuhan suporter di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa 

Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam 

mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pendukung Arema 

dan mengantongi sejumlah barang bukti untuk penyelidikan. Lebih lanjut, 

regulasi dari FIFA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang 

kemudian akan disandingkan dengan fakta. Kerusuhan yang terjadi usai 

pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion 

Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Menurut Kapolda 

Jatim Irjen Pol Nico Afinta, pertandingan di Stadion Kanjuruhan sebenarnya 

berjalan lancar. Namun, setelah pertandingan usai, sejumlah suporter Arema FC 

merasa kecewa dan beberapa di antaranya turun ke lapangan untuk mencari 

pemain dan ofisial. 

Penyebab banyaknya korban tewas adalah karena pada saat kerusuhan 

terjadi akumulasi massa. Dugaan tindak kekerasan termasuk ditendang dan 

dipukuli oleh petugas keamanan. Dalam hal ini juga terdapat cara petugas 

keamanan menangani suporter yang menyerbu lapangan setelah favoritnya, 

Arema FC. Malang, kalah 2-3, dari Persebaya Surabaya. KPK sedang menyelidiki 

dan melihat kondisi Stadion Kanjuruhan Malang untuk mengetahui apa yang 

terjadi dalam tragedi yang menewaskan 125 orang itu, termasuk dua anggota 

polisi. Melalui pertemuan tersebut diharapkan investigasi dilakukan secara 

objektif. Di Malang, banyak yang mengunjungi keluarga korban di rumah dan 

rumah sakit. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam terjadi 

sesaat setelah pertandingan Liga 1 antara tuan rumah Arema FC versus Persebaya 

berakhir. Ribuan suporter Arema menyerbu lapangan setelah timnya kalah. Dari 

beberapa rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat aparat 

keamanan menembakkan gas air mata untuk menguasai ribuan pendukung. 

Akibatnya, mereka bergegas ke pintu keluar yang sempit, sehingga terjadi desak-

desakan yang memakan korban jiwa. 

 

 

 



 

 
Fact: 

 
Pada hari Kamis, 1 Oktober 2022 di Stadion Kajuruhan, Malang, Jawa 

Timur, pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya, 

terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh penembakan gas air mata oleh aparat 

kepolisian yang mana menimbulkan para penonton panik dan berdesakan keluar 

dari stadion.2 Oleh karena jalur keluar yang sempit hal ini menyebabkan para 

penonton berdesakan, panik, terinjak, kehabisan oksigen dan lain sebagainya. Hal 

tersebut mengakibatkan korban sebanyak 712 orang, yang mana 132 meninggal 

dunia, 96 orang luka berat, dan 484 luka sedang/ringan. 3 

Pada tanggal 3 Oktober 2022, dibentuklah Tim Gabungan Independen 

Pencari Fakta (TGIPF) yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD.4 Yang 

mana telah melaporkan hasil penyelidikan pada tanggal 14 Oktober 2022, yang 

menyimpulkan dan merekomendasikan beberapa hal yaitu: 

1. Kejadian kerusuhan yang terjadi di Stadion Kajuruhan merupakan 

kesalahan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan 

pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia dengan alasan 

tidak 

 

 

 
 

2 Detiknews, 2 Oktober 2022, Tragedi kanjuruhan: Kronologi, Penyebab, dan Jumlah Korban, 

https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-

korban, diakses pada 20 Oktober 2022. 
3 Kemenkopolhukam, 17 Oktober 2022, Laporan Tragedi Kanjuruhan, 

https://polkam.go.id/laporan- tgipf-tragedi-kanjuruhan/, diakses pada 20 Oktober 2022. 
4 Kompas, 3 Oktober 2022, Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi 

Kanjuruhan, https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/11252351/pemerintah-

bentuk-tim- gabungan-independen-pencari-fakta-tragedi-kanjuruhan, diakses pada 20 Oktober 

2022.

https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban
https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban
https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban
https://polkam.go.id/laporan-tgipf-tragedi-kanjuruhan/
https://polkam.go.id/laporan-tgipf-tragedi-kanjuruhan/
https://polkam.go.id/laporan-tgipf-tragedi-kanjuruhan/
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/11252351/pemerintah-bentuk-tim-gabungan-independen-pencari-fakta-tragedi-kanjuruhan
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/11252351/pemerintah-bentuk-tim-gabungan-independen-pencari-fakta-tragedi-kanjuruhan
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/11252351/pemerintah-bentuk-tim-gabungan-independen-pencari-fakta-tragedi-kanjuruhan
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/11252351/pemerintah-bentuk-tim-gabungan-independen-pencari-fakta-tragedi-kanjuruhan


 

 
 

profesional, pengabaikan peraturan, tidak memahami tugas dan 

peran, dan saling melempar tanggung-jawab, 

2. Mengapresiasi tindakan POLRI yang telah melakukan proses pidana 

dan tindakan administratif kepada pejabatnya yang terkait dalam 

tragedi Kajuruhan, dan merekomendasikan aga POLRI 

menindaklanjuti investigasi terkait, 

3. Merekomendasikan kepada Polri agar tetap menginvestigas pelaku 

penyebab kerusuhan, baik dari pihak aparat maupun suporter. 

Hal tersebut merupakan garis besar dari kesimpulan dan rekomendasi 

TGIPF kepada penegak hukum terkait menurut otoritas dan kewajibannya yang 

mana disisi lain rekomendasi agar ketua PSSI dan komite eksekutif 

mengundurkan diri hanyalah kritikan antar lembaga negara atas dasar moral. 

Rules and Regulation: 

 
Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 merupakan salah 

satu pelanggaran HAM, hal ini sesuai dengan definisi pelanggaran HAM pada 

Pasal 1 poin 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

yaitu: 

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang 

atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak 

disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan 

tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian 

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” 

Hal ini merupakan dasar hukum bagi penegak hukum dalam melakukan proses 

pidana terhadap aparat pelaku penyebab tragedi Kanjuruhan, yang mana 

menyebabkan 132 meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 luka 

sedang/ringan. Selain itu terdapat informasi yang menyatakan bahwa para korban 

diintimidasi oleh



 

 
 

pihak tak dikenal, yang mana hal tersebut melanggar Pasal 17 Undang-undang No. 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: 

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 

dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 

perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses 

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang 

menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 

memperoleh putusan yang adil dan benar.” 

Selain itu dalam Pasal 71 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa pemerintah bertanggung-jawab atas korban 

tragedy Kajuruhan, yaitu: 

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- 

undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional 

tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” 

Yang mana tanggung-jawab tesebut meliputi aspek ekonomi, psikologi, dan lain 

sebagainya. 

Analysis: 

 
Dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, disebutkan bahwa “baik disengaja maupun tidak disengaja”, oleh 

karena itu pada dasarnya pelanggaran HAM dapat dituntutkan kepada aparat 

dalam tragedi Kanjuhuran ini. Didasarkan pada laporan dari TGIPF, disimpulkan 

bahwa tindakan penembakan gas air mata dikategorikan sebagai tindakan yang 

dilakukan aparat tanpa perintah dari atasan yang bertanggung jawab dilokasi. Hal 

inilah yang menyebabkan POLRI untuk menetapkan sanksi administrasi dan 

investigasi pidana kepada personil terkait. Hal dibenarkan sebelum investigasi 

tentang penembakan gas air mata tersebut



 
 

dilakukan lebih lanjut, termasuk surat rekomendasi izin keramaian dan pejabat 

yang menandatanganinya. 

Terkait intimidasi kepada korban, hal tersebut dilakukan oleh pihak 

tertentu dalam rangka menghambat proses penegakan hukum, yang mana hal 

tersebutlah yang mendasari dibentuknya TGIPF. Walaupun demikian, tindakan 

tersebut tetap menghalangi penindakan hukum, khususnya dalam pemeriksaan 

terhadap korban. Selain itu tindakan intimidasi merupakan tindak pidana, yang 

juga berdampak buruk bagi psikologi korban tragedi Kanjuhuran, oleh karena itu 

tindakan intimidasi terhadap korban harus diproses secara hukum. 

Dalam Pasal 71 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, disebutkan bahwa negara bertanggung-jawab dalam melindungi HAM 

yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, oleh karena itu sudah sewajarnya 

jika pemerintah memberikan kompensasi kepada korban tragedi Kanjuhuran, 

termasuk dalam hal pengobatan bagi korban yang terluka maupun kompensasi 

kepada keluarga 132 korban yang meninggal. Kompensasi tersebut seharusnya 

direkomendasikan dalam laporan TGIPF, dengan bukti dan informasi yang ada, 

tentu alasan tersebut dapat membenarkan dalam memberikan kompensasi kepada 

korban, tanpa menunggu investigasi dan penegakan hukum (putusan pengadilan). 

Dilain sisi, laporan TGIPF melaporkan kinerja PSSI dan pemangku 

kepentingan liga sepakbola Indonesia yang tidak profesional. Hal tersebut 

merupakan tidak dapat dipisahkan dari kerusuhan yang terjadi. Hal ini disebabkan 

penjualan tiket yang melebihi kapasitas dari Stadion Kanjuruhan, dan juga 

pengaturan jalur keluar stadion yang tidak profesional. TGIPF dalam laporannya, 

dalam kapasitasnya tidak dapat memberikan rekomendasi secara tegas dalam 

menangani PSSI dan pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia terkait 

penyelenggaraan pertandingan sepak bola tersebut, dan dengan alasan moral dan 

etik menyatakan bahwa ketua PSSI dan komite eksekutif untuk mengundurkan 

diri.



 

 
 

Dalam laporan TGIPF, terdapat banyak rekomendasi dari yang diberikan 

kepada PSSI, yang mana antar lain: 

1. Perbaikan atas sikap dan praktik dalam kinerja PSSI, yang mana 

harus sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, serta tidak saling 

melemparkan tanggung-jaawab satu sama lain, 

2. PSSI harus memiliki moral dan etik dalam kinerjanya, yang mana 

dalam kesalahan yang mengakibatkan korban jiwa dalam tragedi 

Kanjuruhan ini seharusnya ketua PSSI dan komite eksekutif 

mengundurkan diri, 

3. Kepemimpinan PSSI dinilai gagal dalam kepengurusannya, 

sehingga harus diadakan kongres luar biasa agar dapat menghasilkan 

kepemimpinan PSSI baru yang profesional, berintegritas, dan bebas 

dari konflik kepentingan, 

4. Tidak diberikannya izin dalam menyelanggarakan Liga 1, Liga 2, 

Liga 3 oleh PSSI sampai adanya perubahan dan kesiapan yang 

signifikan oleh PSSI untuk menjalankan kompetisi tersebut, 

5. PSSI diharuskan menjalankan tata Kelola organisasi yang baik, dan 

juga transparansi atas informasi kepada publik, 

6. Dalam menyelenggarakan kegiatan pertandingan sepak bola, PSSI 

harus mempertimbangkan dan mementingkan keselamatan publik, 

baik itu penonton, maupun pemain yang berpedoman pada Undang-

undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,5 

Dari banyaknya rekomendasi diatas, jelas bahwa banyak terdapat kekurangan 

dalam PSSI yang berdampak pada tragedi Kanjuruhan. Oleh karena itu TGIPF 

 

 

 

 
 

5 CNN Indonesia, 14 Oktober 2022, Kesimpulan dan Rekomendasi Lengkap TGIPF Tragedi 

Kanjuruhan, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014185027-12-860759/kesimpulan-

dan- rekomendasi-lengkap-tgipf-tragedi-kanjuruhan, diakses pada 20 Oktober 2022

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014185027-12-860759/kesimpulan-dan-rekomendasi-lengkap-tgipf-tragedi-kanjuruhan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014185027-12-860759/kesimpulan-dan-rekomendasi-lengkap-tgipf-tragedi-kanjuruhan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014185027-12-860759/kesimpulan-dan-rekomendasi-lengkap-tgipf-tragedi-kanjuruhan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014185027-12-860759/kesimpulan-dan-rekomendasi-lengkap-tgipf-tragedi-kanjuruhan


memberikan perhatian serius kepada PSSI, yang mana oleh karena kesalahan 

PSSI tersebutlah tragedi Kanjuruhan terjadi. 

 
Conclusion 

 
Tragedi Kanjuran merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar 

dalam decade terakhir ini. Oleh karena beberapa faktor, diantara lain adalah aparat 

kepolisian, PSSI dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan meninggalnya 132 

warga negara, 96 orang luka berat, dan 484 luka sedang/ringan. Hal tersebut tentu 

merupakan catatan buruk bagi rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh 

karena itu dengan berdasarkan keadilan maupun kedaulatan sebuah negara, sudah 

seharusnya pemerintah menyelesaikan kasus tersebut secara profesional. 

Penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM merupakan salah 

satu penegakan hukum yang sulit dilakukan. Tidak hanya hal memposisikan 

penegak hukum berlawanan dengan aparat yang terlibat dalam pelanggaran 

HAM, tetapi juga harus mempertimbangkan posisi dari lembaga penegak hukum 

terhadap lembaga yang diperiksa. 

Dalam investigasi dan laporan TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan, tidak 

hanya proses tersebut terhambat oleh pihak lain, tetapi dalam kesimpulan dan 

rekomendasi yang dilaporkan kepada Presiden, TGIPF harus mempertimbangkan 

posisi TGIPF dan Lembaga negara yaitu POLRI dan PSSI. 

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dalam penegakan HAM, selain 

dukungan dari pemerintah, lembaga penegak hukum yang menangani kasus 

pelanggaran HAM sudah seharusnya mendapatkan dukungan, baik dari Lembaga 

sosial, NGO, maupun masyarakat secara luas.
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PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN DALAM 

TRAGEDI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG 

Arien Rahma Mufidah1 

 

Issue: 

 Hak asasi yang paling mendasar atau utama yang dimiliki oleh setiap manusia 

adalah hak untuk hidup.2 Hal ini dimuat sebanyak dua kali, yakni dalam pasal 28A Undang 

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 9 ayat 1 Undang - 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ayat tersebut 

disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan 

atau taraf hidupnya. Tidak adanya hak hidup maka tidak akan ada pokok permasalahan 

dalam hak asasi manusia lainnya.3 Menurut ICCPR, hak untuk hidup merupakan hak 

hukum yang tidak hanya melekat karena sifatnya, namun hak tersebut juga dilindungi oleh 

kerangka hukum. Penghargaan terhadap hak untuk hidup dituangkan dalam banyak pasal 

peraturan perundang - undangan yang menandakan bahwa hak untuk hidup merupakan 

salah satu hak asasi yang mendasar untuk dilindungi dan dijamin oleh negara. 

 Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

diatur mengenai jaminan hukum atas pemenuhan, perlindungan, pemajuan serta 

penegakan terhadap hak atas rasa aman. Pasal 28G Undang - Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi.” 

Hal ini menunjukan bahwa hak atas rasa aman berhubungan dengan perlindungan diri 

pribadi, baik atas kepemilikan maupun dari ancaman ketakutan.4 Jaminan hak atas rasa 

aman juga dituangkan dalam pasal 30 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta 

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak 

atas rasa aman merupakan hak asasi yang terdiri atas hak - hak yang dapat dilindungi baik 

 
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
2 Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, Lex Jurnalica, Volume 

3, 2005, hlm. 13. 
3 Ibid,. hlm. 13 
4 Diah Anggela Fitriana, Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat di Kota Wamena Pasca 

Kerusuhan 23 September 2019, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, 2020, hlm. 11  



secara fisik maupun psikologis. Bentuk dari hak atas rasa aman di antaranya hak bebas 

dari perbuatan buruk (penyiksaan, penculikan, dan lain - lain); hak bebas dari perlakuan 

sewenang - wenang dari aparat negara; serta hak memperoleh perlindungan baik dari 

negara asal maupun negara lain sepanjang tidak melakukan perbuatan yang melanggar 

prinsip PBB. 

Peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang terjadi pada hari 

Sabtu 1 Oktober 2022. Menurut laporan Narasi TV, pada awalnya pertandingan berjalan 

dengan lancar.5 Hingga pluit babak akhir dibunyikan, belum terjadi kerusuhan besar di 

tribun penonton. Setelah pertandingan selesai, pemain beserta tim official dari klub Arema 

FC mendekati tribun penonton untuk meminta maaf atas kekalahan yang mereka alami. Di 

saat ini, tiba - tiba datang seorang suporter untuk masuk ke lapangan pertandingan dan 

menemui pemain Arema FC. Tindakan ini kemudian diikuti oleh para suporter lain 

khususnya yang berada di tribun selatan. Hal ini menyebabkan situasi di lapangan menjadi 

ricuh karena banyaknya suporter yang ikut turun ke lapangan pertandingan dengan tujuan 

menghampiri pemain. Selain itu juga terjadi pelemparan barang ke lapangan pertandingan 

yang dilakukan oleh suporter yang masih berada di tribun. 

 Dengan situasi yang semakin tidak kondusif, pemain dan tim official dari Arema 

FC diminta segera masuk ke ruang ganti oleh aparat keamanan. Setelah keluarnya para 

pemain dan tim official dari lapangan pertandingan, situasi di lapangan pertandingan 

semakin tidak kondusif. Hal ini juga diperparah dengan semakin banyaknya suporter yang 

ikut turun ke lapangan pertandingan meskipun para pemain dan tim official telah 

meninggalkan lapangan pertandingan. Petugas kepolisian melakukan beberapa upaya 

untuk meredam dan mengatasi kericuhan di lapangan pertandingan. Menurut laporan dari 

jajaran Komando Daerah Militer V/Brawijaya, dalam situasi yang dianggap tidak 

kondusif, petugas kepolisian melakukan pengendalian situasi dengan memukul, 

menendang, dan mengeroyok beberapa suporter.6 Hal tersebut sempat membuat suporter 

yang berada di lapangan berlari untuk kembali ke tribun selatan. Namun di saat yang 

bersamaan, suporter yang berada di tribun utara berbondong - bondong turun ke lapangan 

pertandingan untuk menyerang aparat keamanan. Situasi di lapangan pun sudah tidak dapat 

dikendalikan karena pihak aparat keamanan dan suporter silih berganti menyerang satu 

sama lain. 

 Dalam situasi yang sudah tidak dapat dikendalikan, pihak kepolisian melakukan 

penembakan gas air mata yang justru diarahkan ke tribun selatan penonton. Selain itu, 

 
5 Akbar Wijaya, “Gas Air Mata Polisi dan Petaka di Stadion Kanjuruhan”, diakses 30 Oktober 2022, 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/gas-air-mata-polisi-dan-petaka-di-stadion-kanjuruhan  
6 Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/gas-air-mata-polisi-dan-petaka-di-stadion-kanjuruhan


beberapa gas air mata juga ditembakkan ke berbagai sudut stadion. Bahkan gas air mata 

juga ditembakkan langsung ke tribun penonton yang masih penuh yakni tribun 10. Hal 

tersebut bertentangan dengan pasal 19 Statuta FIFA yang menyatakan larangan membawa 

senjata api dan penggunaan gas air mata di dalam stadion selama pertandingan 

berlangsung. Tembakan gas air mata tersebut menyebabkan suporter yang berada di tribun 

panik dan mencoba menyelamatkan diri. Situasi di tribun pun ikut tidak terkendali 

dikarenakan para suporter berlarian keluar stadion. Para suporter berusaha untuk keluar 

dan pergi dari stadion yang menyebabkan terjadinya penumpukan di tangga menuju pintu 

keluar. Hal ini ditambah dengan beberapa pintu keluar yang justru terkunci dari luar yang 

menyebabkan suporter terkunci di dalam. Menurut personel PAM, dengan tembakan gas 

air mata yang semakin gencar, para suporter mencoba untuk keluar.7 Namun mereka justru 

berdesak-desakan di tangga menuju pintu keluar dan mulai mengalami sesak nafas bahkan 

jatuh pingsan. Sedangkan suporter yang sudah berhasil keluar juga mengalami sesak nafas 

dan jatuh pingsan.  

 Dalam situasi desak-desakan tersebut, korban mulai berjatuhan namun sulit untuk 

segera diselamatkan. Hal ini membuat penumpukan suporter di tangga menuju pintu keluar 

berlangsung lama. Di sisi lain, suporter yang masih berada di lapangan pertandingan mulai 

merusak dan membakar mobil dari aparat keamanan. Situasi di luar stadion tidak jauh 

berbeda dimana suporter yang berhasil keluar merusak dan membakar mobil aparat 

keamanan yang membuat aparat keamanan kembali menembakkan gas air mata ke 

suporter di luar stadion. Selain itu terdapat banyak sekali korban yang lemas, pingsan, 

bahkan telah meninggal dunia di sepanjang pelataran luar stadion. 

 

Fact: 

Menurut hasil penyelidikan dari TGIPF,8 ditemukan beberapa fakta berikut : 

A. Bahwa PSSI tidak melakukan sosialisasi/pelatihan yang memadai tentang regulasi 

FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, 

aparat keamanan dan suporter. 

B. Bahwa PSSI tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif 

penyelenggaraan Liga 1 yakni jam dimulainya pertandingan pukul 20.00 WIB. 

C. Bahwa PT LIB tidak mempertimbangkan faktor risiko (high risk match) dalam 

menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari 

komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di media. 

 
7 Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
8 Ibid 



D. Bahwa panitia pelaksana tidak mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait 

stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama terkait 

dengan aspek keselamatan manusia. 

E. Bahwa panitia pelaksana tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk evakuasi 

penonton dalam kondisi darurat (pintu masuk juga berfungsi sebagai pintu keluar dan 

pintu darurat, sementara ada pintu lain yang bisa digunakan dan lebih besar). 

F. Bahwa panitia pelaksana tidak memperhitungkan kapasitas stadion, sementara dalam 

penjualan tiket penonton belum diterapkan sistem digitalisasi termasuk dalam sistem 

entry stadion. 

G. Bahwa aparat keamanan tidak melakukan sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA 

(FIFA Stadium Safety and Security Regulations) dan peraturan Kapolri dalam 

penanganan pertandingan sepak bola. 

H. Bahwa aparat keamanan tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 

Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 

Kepolisian. (Tahap I: Pencegahan; Tahap II: Perintah Lisan; Tahap III: Kendali Tangan 

Kosong Lunak; Tahap IV: Kendali Tangan Kosong Keras; Tahap V: Kendali Senjata 

Tumpul, Senjata Kimia/Gas Air mata, Semprotan cabe; Tahap VI: Penggunaan Senjata 

Api). 

I. Bahwa aparat keamanan melakukan tembakan gas air mata secara membabi buta ke 

arah lapangan, tribun, hingga di luar lapangan. 

 

Rules and Regulation: 

1. Pasal 28A Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19459 

2. Pasal 28G Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194510 

3. Pasal 1 ayat 16 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia11 

4. Pasal 4 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia12 

5. Pasal 9 ayat 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia13 

6. Pasal 30 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia14 

 

Analysis: 

Peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan adalah bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia. Menurut Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi 

 
9 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
10 Ibid 
11 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Ibid 



Manusia Indonesia (PBHI), tragedi Kanjuruhan yang menewaskan banyak orang dinilai 

terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM).15 Kematian sebanyak 132 korban 

menjadi salah bukti tidak adanya jaminan hak untuk hidup yang dimiliki korban dari 

pemerintah. Dalam pasal pasal 9 ayat 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidup dan kehidupan atau taraf hidupnya. Hak untuk hidup yang tertuang dalam beberapa 

pasal di peraturan perundang - undangan belum menjamin adanya perlindungan dari 

pemerintah. Salah satu komponen hak untuk hidup yakni hak mempertahankan kehidupan 

secara otomatis tidak berhasil dijamin oleh pemerintah. Sebanyak 132 orang yang menjadi 

korban tidak dijamin haknya untuk mempertahankan kehidupan. Hal ini berkaitan dengan 

pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan langsung terjaminnya 

hak - hak warga negaranya selama menonton pertandingan sepak bola secara langsung. 

Dalam investigasi yang dilakukan TGIPF, ditemukan sejumlah fakta yakni jam 

dimulainya pertandingan yang terlalu malam, penembakan gas air mata ke tribun penonton 

bukan lapangan pertandingan hingga terkuncinya beberapa pintu keluar stadion. Fakta 

yang ditemukan oleh TGIPF menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak asasi 

korban yakni hak atas rasa aman. Jaminan hak atas rasa aman telah dituangkan dalam pasal 

30 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana setiap 

orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pertandingan yang dimulai terlalu malam 

menunjukkan hak atas rasa aman yakni bebas dari ancaman kejahatan tidak benar - benar 

dijamin. Penembakan gas air mata ke arah tribun penonton memberi gambaran bahwa hak 

atas rasa aman yakni perlindungan terhadap fisik maupun psikologis tidak dilindungi. 

Menurut Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto 

mengemukakan bahwa paparan gas air mata dalam konsentrasi tinggi bisa berisiko 

memicu kematian.16 Penembakan gas air mata tentu menyebabkan luka fisik maupun 

trauma kepada korban yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas rasa aman. 

Pelanggaran hak atas rasa aman juga terjadi ketika ditemukan bahwa beberapa pintu keluar 

stadion terkunci sehingga menyebabkan penonton tidak bisa keluar dan terlalu lama 

berdesakan di tangga pintu keluar. 

 

 

 

 
15 “Tragedi Kanjuruhan, Pelanggaran HAM Berat?” diakses 30 Oktober 2022, 

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tragedi-kanjuruhan-pelanggaran-ham-berat/  
16 Akbar Wijaya, “Gas Air Mata Polisi dan Petaka di Stadion Kanjuruhan”, diakses 30 Oktober 2022, 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/gas-air-mata-polisi-dan-petaka-di-stadion-kanjuruhan 

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tragedi-kanjuruhan-pelanggaran-ham-berat/
https://narasi.tv/read/narasi-daily/gas-air-mata-polisi-dan-petaka-di-stadion-kanjuruhan


Conclusion: 

Tragedi di Stadion Kanjuruhan yang memakan korban hingga 132 orang 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi perbuatan yang 

dinilai membatasi serta mencabut hak asasi manusia yaitu hak asasi korban. Hak untuk 

hidup dan mempertahankan kehidupannya dilanggar dengan adanya korban yang 

meninggal mencapai 132 korban. Negara tidak dapat melindungi hak hidup yang dimiliki 

setiap warga negaranya, terutama hak hidup dari para korban. Ketua Umum Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, menilai penggunaan gas air mata 

oleh aparat kepolisian bukan saja melanggar aturan FIFA dalam Stadium Safety and 

Security Regulation Pasal 19, tapi juga melanggar sejumlah Peraturan Kapolri.17 Hal ini 

menunjukkan bahwa negara yang diwakili oleh kepolisian tidak mampu menjalankan 

implementasi Hak Asasi Manusia. 

Selain itu, hak atas rasa aman juga dilanggar dengan adanya beberapa temuan fakta 

seperti jam mulai pertandingan yang terlalu malam, penembakan gas air mata ke tribun 

penonton serta beberapa pintu keluar stadion yang terkunci. Maka sudah sepantasnya 

tragedi di Stadion Kanjuruhan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan 

diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.  

 
17 Akbar Wijaya, “Gas Air Mata Polisi dan Petaka di Stadion Kanjuruhan”, diakses 30 Oktober 2022, 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/gas-air-mata-polisi-dan-petaka-di-stadion-kanjuruhan 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/gas-air-mata-polisi-dan-petaka-di-stadion-kanjuruhan
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TINJAUAN LEX SPORTIVA DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS 

TRAGEDI KANJURUHAN 

 Sheeby Maira Callista 

 

Issue: 

 1 Oktober 2022 Indonesia dan seluruh dunia berduka atas tragedi yang terjadi di 

Stadion Kanjuruhan. Tragedi ini memakan korban meninggal sebanyak 13318 orang yang 

menjadikannya tragedi dalam dunia sepak bola terbesar nomor dua setelah tragedi di Kuba 

1964 yang memakan korban jiwa sebanyak 300 orang19. Tragedi ini terjadi pada saat 

pertandingan Arema FC melawan Persebaya selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh 

Persebaya dengan skor 3-2. Korban jiwa dalam jumlah yang besar ini di akibatkan oleh 

gas air mata yang ditembakan oleh petugas pengamanan stadion kanjuruhan, yaitu pihak 

dari Kepolisian setempat. Adanya penembakan tersebut disebabkan oleh masuknya para 

pendukung dari Arema FC ke tengah lapangan usai laga sepak bola tersebut selesai. 

 

Facts: 

A. Kronologi kejadian Tragedi Kanjuruhan: 

Kejadian tragis ini diawali pada saat laga pertandingan sepak bola antara 

Arema FC melawan Persebaya yang pada saat itu Arema FC menjadi tuan 

rumah dan menjamu pihak lawan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Setelah pada 

akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Persebaya, para pendukung dari 

Arema FC dalam jumlah yang cukup banyak berasal dari tribun timur turun ke 

lapangan. Pada awalnya para pendukung yang turun ke tengah lapangan cukup 

kondusif dan terkendali, karena kerumunan dari pendukung Arema FC masuk 

ke dalam lapangan untuk mendatangi para pemain dari Arema FC dan 

memberikan dukungan setelah menelan kekalahan. Tidak ditemukan bentuk 

kontak fisik pada saat hal ini berlangsung. Hingga pada akhirnya para pemain 

Arema FC keluar lapangan dan menuju ruang ganti, aparat Kepolisian yang 

bertugas sebagai pasukan pengamanan pada pertandingan tersebut membentuk 

barikade tepat di depan akses pintu masuk untuk menuju lorong ruang ganti 

pemain, hal ini bertujuan agar tidak adanya para pendukung Arema FC yang 

 
18 Mardatila, Ani. n.d. “Korban Meninggal Peristiwa Kanjuruhan Tambah Satu, Total 133 Orang.” Narasi Tv. 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/korban-meninggal-peristiwa-kanjuruhan-tambah-satu-total-133-
orang?ref=artikel-narasi.  
 
19 Media, Kompas Cyber. 2022. “Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, Dan Pendidikan Humaniora.” 

KOMPAS.com. October 4, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-
kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora. 
 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/korban-meninggal-peristiwa-kanjuruhan-tambah-satu-total-133-orang?ref=artikel-narasi
https://narasi.tv/read/narasi-daily/korban-meninggal-peristiwa-kanjuruhan-tambah-satu-total-133-orang?ref=artikel-narasi
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.
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memasuki ruang ganti pemain tersebut. Di waktu tersebutlah ketegangan 

dimulai, salah satu petugas pengamanan terlibat kontak fisik dengan salah satu 

pendukung. Kemudian disusuli oleh para pendukung yang rupanya semakin 

pro-aktif bergerak menuju barikade tersebut. Hingga akhirnya petugas 

pengamanan melakukan tindakan represif dengan motif agar suasana di tengah 

lapangan lebih kondusif. 

Tindakan yang diambil pada awalnya berhasil dilakukan karena pada 

akhirnya sejumlah pendukung berhasil dipaksa mundur untuk kembali ke 

tribun penonton. Hingga pada akhirnya pendukung dari tribun lain, lebih 

spefisik nya tribun tenggara, mulai untuk memasuki lapangan juga. Semula 

setelah dilakukan tindakan represif, untuk mengantisipasi para pendukung yang 

memasuki lapangan para petugas pengamanan melakukan upaya penertiban 

sebagaimana biasanya. Dan kejadian pun berujung kepada penembakan gas air 

mata yang di tembakan tidak hanya kepada kerumunan massa yang berada di 

dalam lapangan tetapi juga kepada para penonton yang berlokasi di tribun yang 

pada saat itu juga para penonton yang berada di tribun tidak melakukan aksi 

provokatif sama sekali. Dari penembakan gas air mata tersebut yang kemudian 

memantik kepanikan massal yang terjadi di stadion kanjuruhan. 

Efek samping yang membuat mata menjadi perih, sesak nafas, dan sulit 

melihat ini yang kemudian membuat para penonton yang hadir tergesa-gesa 

untuk keluar dari stadion. Kepanikan secara masif yang terjadi kemudian di 

perparah karena beberapa gerbang stadion kanjuruhan tidak dapat diakses 

sebagai pintu keluar atau terkunci. Yaitu gerbang 10, 11, 12, dan 13. Dari 

kejadian tersebut, beberapa orang yang hadir dalam pertandingan Arema FC 

melawan Persebaya tumbang satu persatu yang pada akhirnya menelan korban 

jiwa sebanyak 133, korban luka ringan 302, dan korban luka berat sebanyak 21 

orang20. 

 

B. Tragedi Kanjuruhan tidak hanya menjadi sorotan bagi satu Indonesia akan tetapi 

juga menjadi sorotan global: 

Tentunya kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan malang menjadi 

sorotan nasional bagi seluruh warga Indonesia. Akan tetapi tragedi tersebut 

juga menyita perhatian dari media asing. Seperti salah satu contohnya media 

olahraga asing ternama ESPN yang mem-posting tragedi tersebut di media 

 
20 Media, Kompas Cyber. 2022. “Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, Dan Pendidikan Humaniora.” 

KOMPAS.com. October 4, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-
kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.  

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/09205961/tragedi-kanjuruhan-penegakan-hukum-dan-pendidikan-humaniora.


sosial Twitter milik mereka21. Kemudian BBC News juga melansir sebuah 

berita dengan judul “FIFA President, Gianni Infantino, says it is a ‘dark day’ 

for football after Indonesian stadium disaster”22. Selain mendapat sorotan dari 

media internasional, Tragedi Kanjuruhan juga mendapat ucapan belasungkawa 

dari beberapa klub bola besar eropa dan juga beberapa liga besar eropa. Hal ini 

terlihat dari sebelum pertandingan dimulai, dilakukan moment of silence 

sebagai tanda belasungkawa terhadap peristiwa yang menimpa seluruh korban 

di stadion kanjuruhan23. Ucapan belasungkawa juga di ucapkan pada saat 

pertandingan derby Manchester antara Manchester United melawan 

Manchester City yang ditandai dengan menggunakan pita hitam pada lengan 

para pemain. Dan masih banyak ucapan-ucapan belasungkawa yang diberikan 

baik dari klub-klub bola eropa maupun yang diucapkan oleh liga sepak bola 

eropa. 

 

C. Laga Arema FC melawan Persebaya sempat diupayakan untuk dimajukan jam 

pertandingan: 

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Tim Gabungan Independen Pencari 

Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang mengungkap upaya untuk 

memajukan jam pertandingan dari malam hari menjadi sore sudah diupayakan 

Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Namun upaya itu kandas lantaran 

“tekanan” dari Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (PT. LIB) Irjen 

Pol. Purnawirawan Sudjarno. Adapun alasan untuk memajukan jam 

pertandingan dikarenakan apabila pertandingan dilaksanakan pada malam hari, 

terdapat beberapa titik pada stadion kanjuruhan yang sistem peneranganya 

dirasa kurang sehingga apabila dilakukan tindakan pengamanan pada malam 

hari dirasa kurang efektif24. 

Upaya untuk memajukan jam pertandingan ini juga diakui oleh Manajemen 

Persebaya Surabaya kepada TGIPF. Namun upaya tersebut tidak dapat 

dikabulkan oleh PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) lantaran adanya kontrak 

 
21 “Https://Twitter.com/Espn/Status/1576376508691742720.” n.d. Twitter. Accessed October 30, 2022. 

https://twitter.com/espn/status/1576376508691742720?t=0YZsFJWnkACyycHb-PgOnA&s=19.. 
 
22 n.d. Https://Www.bbc.com/Sport/Football/63107682. 

 
23 https://nltimes.nl/2022/10/02/minute-silence-eredivisie-indonesia-stadium-disaster.  
24 Akbar, Jay. 2022. “Laporan TGIPF Kanjuruhan Ungkap Alasan Pensiunan Jenderal Polisi Ngotot Laga 

Arema vs Persebaya Digelar Malam Hari.” Narasi.tv. October 18, 2022. https://narasi.tv/read/narasi-
daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-
digelar-malam-hari?ref=pinned. 
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dengan pihak broadcaster yaitu Indosiar dengan PT. LIB. Dari kontrak 

tersebut, apabila pertandingan dilaksanakan pada sore hari maka PT. LIB akan 

dikenai denda.  

 

 

D. Pihak-pihak yang menjadi tersangka:  

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menetapkan enam orang 

tersangka Tragedi Kanjuruhan, yaitu Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru 

(LIB) Akhmad Hadian, Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris, Security Officer 

Suko Sutrisno, Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo, Danki 3 

Brimob Polda Jawa Timur AKP Has Darmawan, dan Kasat Samapta Polres 

Malang Bambang Sidik Achmadi25. 

 

Rules and Regulations: 

 Pada Tragedi Kanjuruhan ini, beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk 

menganalisis dan memiliki korelas atas tragedi tersebut adalah: 

1. Universal Declaration of Human Rights1948. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

4. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 dan 7. 

5. FIFA Statutes (Statuta FIFA). 

6. FIFA Stadium Safety and Security Regulations 

 

 

Analysis: 

 Telah diketahui oleh kita semua bahwa Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan 

hak yang melekat kepada seluruh orang. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 Universal 

Declaration of Human Rights 1948 memberi pengertian bahwa setiap manusia yang lahir 

di muka bumi ini adalah merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama Manusia 

dikaruniai akal sehat dan hati nurani serta bersosial dengan satu sama lainnya dalam 

membentuk ikatan persaudaraan26. Pada hukum positif di Indonesia sendiri, HAM yang 

 
25 Akbar, Jay. 2022. “Laporan TGIPF Kanjuruhan Ungkap Alasan Pensiunan Jenderal Polisi Ngotot Laga 

Arema vs Persebaya Digelar Malam Hari.” Narasi.tv. October 18, 2022. https://narasi.tv/read/narasi-
daily/laporan-tgipf-kanjuruhan-ungkap-alasan-pensiunan-jenderal-polisi-ngotot-laga-arema-vs-persebaya-
digelar-malam-hari?ref=pinned. 

 
 
26 Universal Declaration of Human Rights 1948 article 1. 
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sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 memiliki pengertian 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia27. 

 Dari dua pertaturan diatas yang membahas dan mengatur mengenai HAM, masing-

masing peraturan juga membahas hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang salah satunya 

adalah hak untuk hidup. Sudah seharusnya kita sadari bersama untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia, karena HAM itu sendiri merupakan anugerah langsung 

yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepatutnya kita sesama manusia saling 

menghargai keberadaan, keberagaman, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh 

umat manusia di muka bumi ini tanpa ada pengecualian apapun. Dengan apa yang terjadi 

pada tragedi stadion kanjuruhan, dapat dilihat secara bersama bahwa beberapa orang masih 

luput dari betapa pentingnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pada bagian ini, 

penulis mencoba untuk memberi analisi dari beberapa aspek dan peraturan yang ada dan 

mencoba mencari korelasinya terkait Hak Asasi Manusia.  

 

A) Regulasi FIFA mengenai Stadium Safety and Security Regulations dan 

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan 

Dalam Tindakan Kepolisian. 

Federation Internationale de Football atau yang lebih kita kenal sebagai 

FIFA adalah suatu badan internasional atau federasi sebagai pengendali sepak bola 

secara internasional. FIFA sebagai federasi sepak bola internasional, memiliki asas 

Lex Sportiva. Pengertian dari Lex Sportiva itu sendiri ialah suatu asas hukum dalam 

dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat 

mandiri dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga28. 

Singkatnya, FIFA memiliki sistem hukum sendiri yang berdaulat secara penuh. 

Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh FIFA yaitu pengaturan mengenai prosedur 

kemanan stadion sepak bola dan upaya pengamanan yang tertuan dalam FIFA 

Stadium Safety and Security Regulations.  

Jika dikaitkan dengan Tragedi Kanjuruhan yang ditemukan adanya 

penggunaan gas air mata, dapat dikatakan telah melanggar dari salah satu poin yang 

tercantum dalam regulasi FIFA tersebut yaitu pada Pasal 19 poin b, berbunyi “No 

 
27 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1. 
28 Erik Cahyo Nugroho dan Tolib Effendi, Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap 
Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia, 2019, hlm. 91. 



fire arms or crowd control gas shall be carried or used”29. Maka dari itu, 

seharusnya penggunaan gas air mata untuk mengontrol kerusuhan dalam stadion 

saat pertandingan harus diperhatikan lebih hati-hati oleh aparat kepolisian. Tidak 

dibenarkan apabila ada kesewenangan yang semena-mena dalam penanganan 

ketertiban atas kericuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan. Hal ini juga 

merupakan pendapat langsung dari Direktur Eksekutif Amnesty International 

Indonesia, Usman Hamid, yang mengatakan bahwa penggunaan kekuatan yang 

berlebihan oleh aparat keamanan negara untuk mengatasi atau mengendalikan 

massa seperti yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan tidak bisa dibenarkan30 

Akan tetapi, sepertinya pihak Kepolisian memiliki peraturannya sendiri 

yang mengatur bagaimana caranya melakukan tindak pengamanan terhadap 

kerumunan massa. Hal ini tercantum pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Kepolisian, yang lebih spesifiknya 

terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 7. Dalam Pasal 5 ayat (1), menjelaskan mengenai 

enam tahapan penggunaan kekuataan dalam tindakan kepolisian, yaitu: 

1. Tahap Pertama, adalah kekuatan yang memiliki dampak deterrent atau 

pencegahan. 

2. Tahap Kedua, berupa perintah lisan. 

3. Tahap Ketiga, merupakan tindakan kendali dengan tangan kosong lunak. 

4. Tahap Keempat, adalah tindakan kendali dengan tangan kosong keras. 

5. Tahap Kelima, adalah kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air 

mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri. 

6. Tahap Keenam, berupa kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain 

untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau 

tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri 

maupun masyarakat. 

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa anggota Kepolisian 

harus memilih tahapan penggunaan kekuatan tersebut sesuai dengan tingkatan dari 

ancaman yang terjadi31. Jika menilik dari peraturan diatas maka penggunaan 

kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan pada Tragedi Kanjuruhan 

adalah tahap kelima. Tindakan ini juga didukung alasan yang diberikan oleh 

Kapolda Jawa Timur, Nico Afinta, bahwa pihaknya melakukan penembakan gas 

 
29 FIFA Stadium Safety and Security Regulations article 19 “Pitchside Stewards” poin b, hlm. 32. 
30 Wicaksono, Aryo Widhy. 2022. “Tragedi Kerusuhan Kanjuruhan, Bagaimana Aturan Keamanan FIFA Dan 

PSSI?” Katadata.co.id. October 3, 2022. 
https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-
bagaimana-aturan-keamanan-fifa-dan-pssi.  
31 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dan (2). 

https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-bagaimana-aturan-keamanan-fifa-dan-pssi
https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/633a1956c43ec/tragedi-kerusuhan-kanjuruhan-bagaimana-aturan-keamanan-fifa-dan-pssi


air mata tersebut dilakukan karena para pendukung Arema yang tidak puas dan 

turun ke lapangan itu telah melakukan tindakan anarkis dan membahayakan 

keselamatan para pemain dan ofisial32. 

B) Kedaulatan FIFA terhadap Negara-Negara yang Menjadi Anggota dari 

FIFA. 

Jauh sebelum Indonesia merdeka telah didirikan satu-satunya federasi 

internasional pada bidang sepakbola yang disebut sebagai FIFA. Hal ini memiliki 

arti bahwa sejak 1904 tahun didirikannya FIFA, FIFA adalah pemilik tunggal 

sepakbola pada jagad raya dan memiliki kewenangan, kuasa, dan berdaulat atas 

pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengawasan serta pengendalian atas 

sepakbola33. Sistem keanggotaan dari FIFA sendiri yaitu bukanlah suatu negara 

melainkan asosiasi swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang 

mengelola klub sepak bola yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan 

sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ditetapkan pada Pasal 10 poin 1 

Statuta FIFA34. Tujuan utama didirkannya FIFA adalah untuk memajukan sepak 

bola dan mempromosikannya secara global dalam nilai-nilai pemersatu, 

pendidikan, budaya dan kemanusiaan35. 

Jika FIFA dikatakan sebagai negara, FIFA memiliki kelembagaan yang 

terdiri dari lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Lembaga Legislatif yaitu 

Kongres, Komite Eksekutif sebagai Lembaga Eksekutif, dan Komisi Disiplin dan 

Komisi Banding serta CAS (Court of Arbitratin for Sports) sebagai Lemabaga 

Yudikatif36. Jika dikaitkan dengan penjelasan asas lex sportiva, apakah UU No. 11 

Tahun 2022 tentang Keolahragaan mempunyai titik yang bertabrakan sehingga 

dapat mengakibatkan benturan hukum dengan sistem hukum yang dimiliki FIFA? 

Sistem hukum nasional secara tegas mengakui federasi olahrga internasional. 

Kemudian ditambah dengan organisasi olahraga profesional Indonesia diharuskan 

menjadi anggota dari federasi olahraga internasional. Mislanya pada sepak bola, 

Indonesia wajib menjadi anggota dari FIFA. Hal ini tercantum pada Pasal 30 ayat 

(2) UU No. 11 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan 

Olahraga Profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau 

 
32 Indonesia, C. N. N. n.d. “Dilarang FIFA, Kenapa Ada Tembakan Gas Air Mata Di Stadion Kanjuruhan?” 

Olahraga. Accessed October 30, 2022.  
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002034721-142-855183/dilarang-fifa-kenapa-ada-
tembakan-gas-air-mata-di-stadion-kanjuruhan.  
33 Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2019), hlm. 9. 
34 Statuta FIFA Pasal 10 Poin 1. 
35 Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2019), hlm. 11. 
36 Pasal 21 Statuta FIFA. 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002034721-142-855183/dilarang-fifa-kenapa-ada-tembakan-gas-air-mata-di-stadion-kanjuruhan
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002034721-142-855183/dilarang-fifa-kenapa-ada-tembakan-gas-air-mata-di-stadion-kanjuruhan


organisasi olahraga profesional37. Sementara yang dimaksud sebagai induk 

organisasi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 poin 24 adalah organisasi 

olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang 

olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis 

olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional38. 

Dalam statuta FIFA, apabila terjadi suatu pelanggaran yang terjadi pada 

salah satu anggotanya, maka dari itu FIFA melarang anggotanya untuk membawa 

sengketa yang terjadi ke Pengadilan Negara. Hal ini terdapat pada Pasal 64 poin 1-

339. Maka dari itu, untuk mengatasi pelanggaran atau sengeketa yang terjadi, FIFA 

memiliki lembaga peradilannya tersendiri40 dan adanya sanksi disiplin yang tegas 

dan otonom yang dimuat dalam statuta FIFA itu tersendiri. Atas penjelasan-

penejelasan sebelumnya, bahwa secara logika sudah sepatutnya Indonesia sebagai 

salah satu anggota dari FIFA turut tunduk kepada segala peraturan-peraturan yang 

FIFA telah atur sebelumnya. Akan tetapi nampaknya keberadaan dari asas lex 

sportiva itu sendiri tidak dapat di implementasikan secara absolut di Indonesia. 

Lantaran adanya sistem hukum nasional Indonesia yang juga diterapkan. Seperti 

halnya yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan lebih spesifiknya terkait SOP dari 

pihak Kepolisian yang menjadi alasan pembenar dalam tindakannya untuk 

menertibkan kerumunan massa di tengah lapangan. Padahal sudah diketahui 

sebelumnya bahwa FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, melarang 

adanya penggunaan gas air mata dalam upaya pengamanan dan kontrol massa. 

C) Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 

Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 

(6), Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 

termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, 

membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku. Dalam Pasal 8 dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi 

tanggung jawab pemerintah. Seharusnya, terkait dengan Tragedi Kanjuruhan ini, 

pemerintah dapat bertanggung jawab dengan baik dalam menegakkan hukum 

 
37 Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 
38 Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan. 
39 Statuta FIFA Pasal 64 Poin 1-3. 
40 Statuta FIFA Pasal 56 Poin 1 tentang Judicial Bodies. 



terhadap pelaku-pelaku tindak pidana dalam tragedi yang menewaskan ratusan 

nyawa manusia ini. 

Ini merujuk pada dugaan penyerangan gas air mata oleh aparat kepolisian 

yang diarahkan ke suporter di tribun sebagai pemicu kerusuhan terjadi. Akibatnya 

tindakan penembakan gas air mata tersebut menghilangkan jumlah korban yang 

sangat masif. Dalam tragedi ini dugaan besar yang beredar di masyarakat adalah 

terdapat upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan petugas 

keamanan dalam menangani kerusuhan yang terjadi pada malam usai pertandingan 

berlangsung. Sorotan pertama adalah mengenai aksi turun lapangan yang biasa 

dilakukan oleh para suporter kepada tim pemain sepak bola dalam hal ini 

khususnya suporter Aremania kepada tim sepak bola Arema FC. Dari kejadian ini 

yang kemudian menjadikan alasan pihak Kepolisian untuk menertibkan 

kerumunan yang memasuki lapangan dengan upaya penembakan gas air mata. 

Atas tindakan pengamanan yang dilakukan petugas keamanan dan aparat 

kepolisian tersebut patut ditanyakan, apakah ada instruksi atau arahan untuk 

melakukan penembakan gas air mata secara besar-besaran itu ke arah suporter? 

Dugaan ini semakin menguat dikarenakan tembakan gas air mata yang diarahkan 

ke arah penonton dalam tribun dan adanya upaya pencegahan serta penyelamatan 

diri setelah para korban terpapar gas air mata.  Hal ini menimbulkan suatu 

kepanikan dalam kerumunan massa yang berbondong-bondong ingin 

menyelamatkan diri dari gas air mata tersebut. Padahal, sebelum ditembakkan gas 

air mata, aparat pengamanan stadion bisa melakukan beberapa hal terlebih dahulu, 

seperti dinamisasi massa yang sudah jelas pasti akan crowded atau berkerumun 

akibat kerusuhan yang terjadi, misalnya. Sehingga, jika memang kerusuhan tak 

terhindar lagi dan gas air mata perlu digunakan, jumlah korban yang berjatuhan 

tidak akan fatal dan tidak masif. Terlebih lagi, gas air mata disemprotkan oleh 

aparat mengarah ke kerumunan penonton sangat disalahkan dalam aturan FIFA 

yang berlaku. Ini artinya, secara internasional penggunaan gas air mata dianggap 

sebagai sesuatu yang sangat perlu dihindari jika memang tidak benar-benar 

dibutuhkan. 

Dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), Faktor eksternal 

pelanggaran HAM dapat terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan, 

lemahnya sistem hukum, penyalahgunaan teknologi, serta adanya kesenjangan 



sosial dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan 

demikian, dalam Tragedi Kanjuruhan, bisa dinalarkan bahwa ada kemungkinan 

penyalahgunaan kekuasaan dalam lemahnya sistem hukum yang mengatur akan 

prosedur pengamanan dalam kerusuhan. Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 

39 tahun 1999 tentang  HAM yang menjelaskan mengenai pelanggaran HAM41 

serta Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM42 

dijelaskan bahwa Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida 

(pemusnahan kelompok secara sistematis dan disengaja) dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan perbuatan 

yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 

diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk 

sipil. 

Kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan perbuatan yang 

dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 

diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk 

sipil. Terkait dengan tragedi ini, menurut Ketua Badan Pengurus Perhimpunan 

Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, terdapat dua pelanggaran HAM 

berat yang terjadi, yaitu penggunaan aparat kepolisian dan TNI sebagai 

pengamanan pertandingan dan pendekatan represif menggunakan gas air mata. 

Serta indikasi pelanggaran HAM kedua yang dinilai ada unsur kesengajaan yaitu 

pintu stadion yang menjadi akses keluar yang ditutup43. Dari penilaian-penilaian 

tersebut yang kemudian memperjelas bahwa dalam Tragedi Kanjuruhan ini 

bukanlah hanya tindak pidana biasa yang dilakukan oleh oknum aparat, melainkan 

adanya pelanggaran HAM berat yang menitikberatkan pada kejahatan terhadap 

kemanusiaan. 

D) Upaya yang Dilakukan atas Tragedi Kanjuruhan. 

Atas tragedi yang telah menelan ratusan korban, sebagai bentuk upaya agar 

kejadian serupa tidak terjadi lagi dibentuk badan independen bernama Tim 

Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Langkah ini dilakukan untuk 

melakukan investigasi dari tragedi yang terjadi. Tim ini sendiri dibentuk dan 

 
41 Pasal 1  Ayat (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. 
42 Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. 
43 Mantalean, Vitoleo. 2022. “PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat.” KOMPAS.com. 

October 5, 2022.  
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/06/06023921/pbhi-tragedi-kanjuruhan-berpotensi-pelanggaran-
ham-berat.  
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diketuai langsung oleh Mahfud MD dan beranggotakan sebanyak 13 orang44. 

Upaya investigasi lain juga dilakukan berbagai pihak seperti pihak Kepolisian, 

Komnas HAM, dan Komisi Disiplin PSSI secara langsung terjun ke lapangan untuk 

menelusuri fakta, faktor-faktor penyebab, dan mencari pihak yang bertanggung 

jawab atas terjadinya tragedi yang telah menyita banyak perhatian seluruh warga 

dunia.  

Sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Jokowi, pemerintah melalui 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberikanan pelayanan utuh dan 

membebas biaya-kan seluruh biaya pengobatan terhadap korban Tragedi 

Kanjuruhan. Ini juga ditambah dengan pemerintah menjamin untuk memberikan 

pelayanan penyembuhan bagi setiap korban yang mengalami korban. Langkah 

untuk mentransformasi sepak bola Indonesia juga di tempuh setelah tragedi ini 

terjadi. Upaya ini di jamin langsung oleh Presiden Jokowi setelah berbicara dengan 

Presiden FIFA melalui telepon dan menerima surat dari FIFA yang menyatakan 

bahwa FIFA siap untuk turut serta dalam memberikan dukungan terhadap 

transformasi sepak bola di Indonesia45.  

Dari pihak Kepolisian juga tidak diam saja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit 

Prabowo juga langsung mengarahkan untuk membuat Standar Operasional 

Prosedur (SOP) terbaru mengenai Pengamanan Sepakbola yang lebih sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIFA dan PSSI46. Kemudian dilanjutkan 

oleh penetapan 6 tersangka atas tragedi tersebut dengan ancaman Pasal 359 KUHP 

jo. Pasal 360 KUHP dan Pasal 52 jo. Pasal 103 UU No. 11 Tahun 2022. Pencopotan 

jabatan juga diterima oleh Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat sebagai buntut 

dari tragedi ini. Pencopotan jabatan tersebut juga merupakan perintah langsung dari 

Kapolri melalui surat telegram nomor ST/2098/10/KEP/2022 yang diterbitkan 

pada tanggal 3 oktober 202247. 

 
44 Media, Kompas Cyber. 2022a. “4 Sikap Dan Langkah Pemerintah Dalam Tragedi Kanjuruhan.” 

KOMPAS.com. October 3, 2022.  
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/05000011/4-sikap-dan-langkah-pemerintah-dalam-tragedi-

kanjuruhan.  
45 Pradipta, Benediktus Arya. 2022. “Tragedi Kanjuruhan: Indonesia Lolos Sanksi FIFA, Transformasi Sepak 

Bola Berkumandang Halaman All.” KOMPAS.com. October 7, 2022. 
https://bola.kompas.com/read/2022/10/08/04450098/tragedi-kanjuruhan--indonesia-lolos-sanksi-fifa-

transformasi-sepak-bola?page=all.  
46 Secha, Karin Nur. 2022. “Polri Siapkan SOP Pengamanan Sepakbola Sesuai Standar FIFA Dan PSSI.” 

News.detik.com. October 6, 2022.  
https://news.detik.com/berita/d-6333586/polri-siapkan-sop-pengamanan-sepakbola-sesuai-standar-fifa-

dan-pssi.  
47 Tri Atmoko, Ervan Yudhi. 2022. “Tragedi Kanjuruhan: Kapolres Malang Dicopot, 31 Polisi Diperiksa.” 

KOMPAS.com. October 5, 2022. https://www.kompas.com/sports/read/2022/10/06/05150018/tragedi-
kanjuruhan--kapolres-malang-dicopot-31-polisi-diperiksa. 
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Conclusion: 

 Dari apa yang telah terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan, sudah menjadi kewajiban 

bagi seluruh pihak untuk melakukan evaluasi diri. Tentunya evaluasi dilakukan agar 

kejadian serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Pemerintah telah melalukan segala upaya 

yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangi kejadian yang menimpa Stadion 

Kanjuruhan. Terlibatnya pihak-pihak lain diluar instansi pemerintah juga telah di gerakan 

untuk mencari jawaban dari tragedi ini, seperti yang dilakukan oleh setiap komunitas 

supporter sepak bola di Indonesia dari berbagai tim sepak bola Indonesia, sebagai wujud 

solidaritas sesama pendukung tim sepak bola. Evaluasi yang dilakukan haruslah bersifat 

menyeluruh agar mencapai titik terang yang optimal, apa yang telah dilakukan oleh pihak 

pemerintah juga harus dilakukan oleh semua kalangan pecinta bola. Sebagai pendukung 

atau supporter tentunya juga harus melakukan refleksi dari apa yang telah terjadi pada 

Tragedi Kanjuruhan.  

Pendukung suatu kesebelasan sepak bola juga menjadi salah satu faktor penting 

dalam upaya saling disiplin dan tertib mulai dari pra-pertandingan hingga pasca 

pertandingan. Jika menggunakan analogi pada ilmu kimia, hal ini merupakan suatu 

hubungan aksi-reaksi. Apabila seluruh pihak dapat bekerjasama dalam jalannya satu 

pertandingan bola, maka dapat pula di prediksi kedepannya bahwa akan terciptanya suatu 

kondisi yang tertib sehingga membuat suasana menonton pertandingan sepak bola yang 

nyaman dan aman bagi seluruh pihak. Berikutnya, segala peraturan-peraturan yang sekira 

masih bersimpangan dengan ketentuan yang ada terkhususnya merujuk kepada peraturan 

yang telah dibuat oleh federasi sepak bola FIFA, dirasa penting untuk melakukan 

perombakan atau merubah peraturan yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar terciptanya 

keserasian peraturan atau sistem hukum dalam anggota-anggota FIFA terhadap induk 

organisasi sepak bola dunia FIFA seta demi keberlangsungan dan kelancaran dalam usaha 

membuat cabang olah raga sepak bola menjadi globalisasi yang dapat memberikan 

kesejahteraan bagi seluruh pihak. 
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