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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.
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PACTALSA Vol. 1 

 
“Dilema Post-Merger Notification Bagi Perusahaan di 

Indonesia” 

 
 

M. Abdurrahman Husain Alhabsyi 

Legal Development Division 

I. ISSUE 

 
Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(“KPPU”) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, penggabungan adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan 

usaha lain yang telah ada. Pada prinsipnya sesuai dengan yang diatur di Peraturan KPPU No. 3 

Tahun 2019 notifikasi penggabungan yang berlaku di Indonesia bersifat post-merger 

notification. Berarti setiap perusahaan melaporkan kepada KPPU setelah penggabungan itu 

sudah dilakukan, sehingga hal tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai 

macam kerugian bagi perusahaan. 

 

 
 

II. RULES 

 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan 

Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan 

Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57/2010”); 

2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham 

Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No. 3/2019”); 

3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-

Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (“Peraturan KPPU No. 



 

 

1/2009”); dan 

 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”). 

 

 

III. ANALYSIS 

 
Di Indonesia, hanya transaksi dengan nilai aset gabungan sebesar Rp2,5 triliun atau 

transaksi dengan nilai omset/penjualan gabungan sebesar Rp5 triliun yang wajib dilaporkan. 

Khusus untuk penggabungan dan akuisisi perbankan, hanya transaksi dengan batasan nilai aset 

gabungan sebesar Rp20 triliun yang wajib dilaporkan ke KPPU. Dalam hal ini perusahaan 

melakukan penggabungan terlebih dahulu setelah itu selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari 

perusahaan yang telah melakukan penggabungan itu wajib melapor kepada Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha. 

Mengingat dengan adanya sistem post-merger notification maka apabila ada temuan 

pelanggaran dari KPPU atas kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan kepada 

KPPU, berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Huruf e UU No. 5/1999, KPPU dapat menjatuhkan 

sanksi berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha bagi 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Jika pendapat KPPU adalah disetujui, pelaku usaha 

memiliki biaya dan waktu tunggu yang dikeluarkan. Adanya opportunity cost yang mana, 

selama masa tunggu ini, pelaku usaha tidak boleh melakukan hal apapun termasuk corporate 

action atas pengambilalihan, penggabungan dan peleburan. Jika pendapat KPPU adalah 

membatalkan, berarti pelaku usaha harus mengeluarkan biaya untuk mengembalikan transaksi 

kembali ke posisi semula. Selain itu biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat 

transaksi ini terjadi, menjadi sunk cost. Jika pendapat KPPU adalah memberikan sanksi, 

berarti pelaku usaha harus menanggung biaya transaksi yang tinggi. Biaya transaksi 

pengambilalihan, peleburan, dan penggabungan menjadi lebih mahal. 

Adapun kriteria pembatalan dalam post-merger notification sesuai dengan PP No. 

57/2010, yakni: 



 

 

a. Perjanjian yang dilarang (Pasal 4 sampai 16 UU No. 5/1999); 

b. Kegiatan yang dilarang (Pasal 17 sampai 24 UU No. 5/1999) 

c. Penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 sampai 29 UU No.5/1999). 

 
Namun, sebenarnya untuk sistem notifikasi penggabungan di Indonesia juga 

menerapkan sistem pre-merger notification, sesuai dengan yang ada di Peraturan KPPU No. 

1/2009. Hanya saja, sifat dari pre-merger notification ini tidak wajib ataupun biasa dikatakan 

sebagai suatu konsultasi sehingga, meskipun telah melakukan pre-merger notification 

perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan post-merger notification. Selain itu 

untuk mekanisme pre-merger notification ini jarang sekali digunakan oleh perusahaan karena 

adanya kekhawatiran bocornya data atau informasi tertentu. 

 
IV. CONCLUSION 

 

Sebagimana yang diatur di Peraturan KPPU No. 3/2019 Indonesia menganut sistem 

notifikasi penggabungan yang bersifat post-merger notification. Di Indonesia tidak semua 

perusahaan diwajibkan melaporkan penggabungan kepada KPPU, hanya yang memiliki nilai 

aset tertentu saja yang diwajibkan untuk melapor kepada KPPU selambat- lambatnya 30 hari 

setelah terjadinya penggabungan. Ada tiga kemungkinan jika perusahaan melakukan post-

merger notification yaitu disetujui, dibatalkan, ataupun diberikan sanksi. Bahkan, jika disetujui 

oleh KPPU tetap berkemungkinan merugikan perusahaan. Pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan berupa kriteria pembatalan dalam penggabungan agar tidak terjadi praktek monopoli 

atau persaingan usaha yang tidak sehat. Walaupun demikian sesuai dengan yang ada di 

Peraturan KPPU No. 1/2009 sebenarnya Indonesia juga menerapkan sistem pre-merger 

notification. Akan tetapi, pre-merger notification bersifat tidak wajib, sehingga meskipun telah 

melakukan pre-merger notification perusahan tetap harus melakukan post-merger notification. 



 

 

V. DISCUSSION SUMMARY 

 
 

Mendukung diadakannya perubahan terhadap Pasal 29 Ayat (1) UU No. 5/1999 yang 

berbunyi “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atua pengambilalihan tersebut. Pasal 

tersebut menjelaskan bahwa sistem notifikasi di Indonesia menganut post- merger notification. 

Berdasarkan hasil diskusi pada 8 maret 2021 , sistem post-merger notification dinilai memiliki 

kemungkinan untuk merugikan perusahan. Maka dari itu berdasarkan hasil diskusi malam hari 

ini, perlu diadakan perubahan undang undang sehingga KPPU dapat mengeluarkan peraturan 

yang mengatur ketentuan mengenai sistem notifikasi merger di Indonesia yang berbentuk pre-

merger notification. 
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PACTALSA Vol. 2 

 

“Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Malang” 

 

 
 

Ryandika Abbel Syarief 

Legal Development Divsion 

I. ISSUE 

 
Persebaran rokok di seluruh wilayah Indonesia sangat luas terutama di kota 

besar seperti Malang. Menurut Pemerintah Kota (“Pemkot”) Malang, Kota Malang 

sendiri memiliki banyak pabrik rokok baik besar maupun kecil yang menjalankan 

industrinya di wilayah Kota Malang. Banyaknya pabrik rokok tersebut ternyata 

menjadikan Kota Malang sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat persebaran 

rokok ilegal tinggi. Bahkan, hingga September 2020, kerugian negara yang disebabkan 

rokok ilegal mencapai Rp 222 juta dan menjadikan Kota Malang sebagai “zona merah 

peredaran rokok tanpa cukai”. Menurut klasifikasi yang terdapat di dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, rokok merupakan salah satu barang yang wajib 

dikenakan cukai. Untuk itu, perlu adanya ketegasan dalam pengawasan dan 

penindakan oleh seluruh komponen masyarakat terkait peredaran rokok tanpa cukai. 

 

 
II. RULES 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 

1945”); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (“UU Cukai”); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU No. 

17/2003”); 



 

 

 

4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang 

Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“Perdirjen Bea 

dan Cukai No. 53/2010”); dan 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(“Permenkeu No. 222/2017”). 

 

III. ANALYSIS 

 
Berdasarkan Pasal 23A Bab VIII tentang Keuangan UUD NRI 1945, pajak dan 

pungutan lain yang sifatnya memaksa dilakukan sepenuhnya untuk keperluan negara. 

Untuk itu, pemerintah berupaya untung mewujudkannya dengan mengamanatkan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (“UU Cukai”). Dalam Pasal 2 UU Cukai, 

klasifikasi barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik antara lain: 

1. konsumsinya perlu dikendalikan; 

2. peredarannya perlu diawasi; 

3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup; atau 

4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan; 

 
adalah barang-barang yang dikenakan cukai berdasarkan undang-undang ini. Dengan 

demikian, rokok merupakan barang yang dapat dikenakan cukai. Selain itu, perlu 

diketahui bahwa rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara, yang 

artinya penerimaan negara yang juga berasal dari sektor pajak akan semakin meningkat 

dari adanya penjualan rokok. 

Pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan penambahan nilai kekayaan 

bersih dan untuk menggali sumber-sumber penerimaan negara. Hal tersebut tertuang 



 

 

 

di dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 17/2003 sehingga negara memiliki hak untuk 

menerima penerimaan negara dari cukai karena cukai merupakan salah satu sumber 

penting dalam pemasukan APBN. Maka dari itu, pengusaha pabrik atau pengusaha 

tempat menimbun dan importir Barang Kena Cukai, yang salah satunya adalah rokok, 

wajib untuk menaati peraturan mengenai cukai. 

Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilaksanakannya pengawasan serta 

penindakan yang tepat. Pihak Bea dan Cukai sendiri sudah mengeluarkan Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana 

Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mana pada Pasal 1 huruf b, 

dibentuk Unit Pengawasan yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan 

kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, dan lain-lain. Kemudian, pada 

Pasal 20 ayat (2), diatur pula mengenai tatalaksana penindakan yang kegiatannya 

mencakup penelitian pra-penindakan, penentuan skema penindakan, patroli dan 

operasi penindakan, dan penentuan hasil penindakan. Dengan demikian, tugas dan 

fungsi Unit Pengawasan yang telah diatur harus dilaksanakan secara optimal. 

Apabila mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Permenkeu No. 222/2017, maka dapat 

diketahui bahwa Malang termasuk Karakteristik Daerah penerima Dana Bagi Hasil 

(“DBH”) Cukai Hasil Tembakau (“CHT”). Kemudian, menurut Pasal 10, seluruh 

daerah yang termasuk karakteristik Daerah DBH CHT diwajibkan untuk memberantas 

peredaran rokok ilegal. Setelah dilakukan beberapa kali operasi, ditemukan bahwa 

hingga awal tahun 2021, sejumlah 48 karton dengan total 576.000 batang rokok 

berjenis Sigaret Kretek Tangan (“SKT”) diamankan oleh Bea Cukai Malang. Hal ini 

menunjukan adanya peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada September 

2020, yang diamankan pada operasi Patuh Cukai adalah sebanyak 488.112 batang jenis 

SKT dan Sigaret Kretek Mesin (“SKM”). 

Terkait sanksi, pemerintah sudah mengaturnya di dalam Pasal 54 UU Cukai, 

yang menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau 

menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan 

eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dapat 



 

 

 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 

10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian pada Pasal 62, yang 

pada intinya apabila tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana, maka barang yang 

dalam hal ini adalah rokok dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian, pemerintah 

sudah mengupayakan penindakan peredaran rokok ilegal melalui undang undangnya. 

Akan tetapi, nyatanya masih banyak peredaran tersebut dan bahkan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa peraturan yang telah 

diatur mungkin saja sudah tepat, tetapi masih belum bisa secara efektif menekan 

penyebaran rokok-rokok ilegal tersebut sehingga peran dari masyarakat juga 

diperlukan khususnya pada pengawasan dan pelaporan apabila ditemukan adanya 

rokok ilegal. 

 

 
IV. CONCLUSION 

 
Dengan adanya pemberlakuan cukai pada barang-barang tertentu, Indonesia 

dapat memiliki pemasukan tambahan yang akan digunakan sepenuhnya untuk negara 

sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Bab VIII tentang 

Keuangan. Dalam hal ini, rokok merupakan salah satu barang yang diwajibkan untuk 

dikenakan cukai. Hal tersebut karena rokok termasuk dalam karakteristik dari barang- 

barang yang dikenakan cukai sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam UU Cukai. 

Rokok juga merupakan barang yang menyumbang devisa negara dan pemasukan dari 

pajak negara terbesar. Salah satu daerah dengan pabrik rokok terbesar adalah Kota 

Malang. Namun, Kota Malang sendiri dikatakan zona merah rokok tanpa cukai karena 

selama beberapa operasi, Malang menjadi kota dengan penyebaran rokok ilegal 

terbanyak yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Oleh sebab itu, perlu adanya 

pengawasan peredaran dan penindakan secara optimal untuk menekan rokok tanpa 

cukai khususnya di Malang melalui unit unit pengawasan dan penindakan sesuai 

dengan Perdirjen Bea dan Cukai No. 53/2010. Tidak sampai di situ, perlu adanya 

penegakan secara lebih tegas sanksi-sanksi bagi pelaku penjual rokok ilegal tersebut 



 

 

 

guna menimbulkan efek jera dan dapat mengganti kerugian yang timbul akibat 

penjualan ilegal tersebut. Oleh karena itu, peran masyarakat juga sangat diperlukan 

serta perlu adanya inovasi untuk membuat aturan mengenai rokok tanpa cukai dapat 

diberlakukan secara efektif. 
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I. ISSUE 

 

Reparation, atau yang dapat disebut dengan reparasi bagi korban kejahatan internasional 

merupakan konsep yang sudah diterima dan diterapkan sejak lama sebagai hukum dalam hukum 

internasional, dan bahkan secara terbatas telah diterima sebagai salah satu hukum kebiasaan 

internasional. Secara internasional, terdapat berbagai bentuk reparation yang dapat diberikan 

kepada korban kejahatan internasional. Konsep ini merupakan bagian dari hukum HAM 

internasional secara umum dan dapat diatribusikan kepada hukum mengenai 

pertanggungjawaban negara (state responsibility) dan hukum pidana internasional secara khusus. 

Contoh kasus mengenai konsep reparasi ini yaitu, kasus antara Bosnia dan Herzegovina 

melawan Serbia dan Montenegro. Kasus ini diantarkan ke Mahkamah oleh Bosnia dan 

Herzegovina (Bosnia) pada tanggal 20 Maret 1993 untuk menuntut Republik Federal Yugoslavia 

(RFY) dalam hal pelanggaran terhadap Genocide Convention. 

 

 
II. RULES 

 
1. International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts (“ILC Draft ARSIWA”); 

2. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (“Genocide 

Convention”); dan 

3. Statuta Roma 1998. 



 

 

 

 

 

III. ANALYSIS 

 
Berdasarkan dengan Pasal 1 ILC Draft ARSIWA, menentukan bahwa setiap tindakan-

tindakan salah secara internasional (internationally wrongful acts) dari negara melahirkan 

tanggung jawab negara. Pada dasarnya tanggung jawab negara bersumber dari suatu tindakan 

tindakan salah secara internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban 

internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. 

Konsekuensi hukum utama dari tanggung jawab negara akibat pelanggaran hukum 

internasional adalah reparasi atas kerugian material maupun moral akibat pelanggaran 

tersebut. Masalah reparasi diatur di dalam Pasal 13 ILC Draft ARSIWA. Berdasarkan Draft 

ILC tersebut maka negara bertanggung jawab untuk melakukan reparasi secara penuh atas 

kerugian akibat adanya tindakan salah secara internasional, dimana kerugian tersebut akan 

meliputi semua kerugian, baik material maupun moral. Istilah kerugian secara moral merujuk 

pada kehilangan non-pecuniary yang sering kali tidak jelas dan sulit untuk dihitung. Dalam 

Pasal 34-37 ILC Draft ARSIWA reparasi untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang 

salah secara internasional akan berbentuk: 

a) Restitution yaitu tindakan untuk membangun kembali situasi yang ada sebelum tindakan 

yang salah dilakukan, asalkan sejauh secara material tidak mustahil dan tidak melibatkan 

beban di luar semua proporsi manfaat yang diperoleh dari restitusi. 

b) Compensation yaitu tindakan memberikan ganti rugi untuk kerugian yang diakibatkannya, 

sepanjang kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dengan restitusi dan juga harus 

mencakup kerusakan yang dapat dinilai secara finansial termasuk hilangnya keuntungan. 

c) Satisfaction yaitu tindakan memberikan kepuasan atas kerugian yang ditimbulkan oleh 

perbuatan itu sepanjang tidak dapat diperbaiki dengan restitusi atau kompensasi. 

Kepuasan dapat berupa pengakuan atas pelanggaran, ungkapan penyesalan, permintaan 

maaf formal atau modalitas lain yang sesuai. Selain itu, Kepuasan tidak boleh melebihi 

kerugian dan tidak boleh dalam bentuk yang mempermalukan negara yang bertanggung 



 

 

jawab. 

d) Kombinasi dari seluruhnya berarti negara yang bertanggung jawab berkewajiban untuk 

memberikan ganti rugi penuh atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang salah 

secara internasional. Kerugian meliputi segala kerusakan, baik material maupun moral, 

yang disebabkan oleh kesalahan internasional tindakan suatu negara. 

 
Pasal 40 ayat (1) ILC Draft ARSIWA menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas 

pelanggaran serius yang dilakukan negara terhadap norma yang ditaati yang timbul dari hukum 

internasional secara umum. Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara 

yang melanggar perjanjian, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktual, serta 

tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap warga negara atau warga 

negara lain. Pelanggaran tersebut timbul karena suatu tindakan atau kelalaian. Perkembangan 

untuk meletakan tanggung jawab negara langsung atas pelanggaran hukum internasional juga 

dikukuhkan dalam Genocide Convention yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada 

tanggal 9 Desember 1948. 

Menurut ketentuan dalam konvensi tersebut, orang perorangan yang terbukti telah 

melakukan tindakan genosida harus dihukum, terlepas dari persoalan apakah mereka itu 

bertindak sebagai perseorangan, pejabat pemerintah, pimpinan pemerintahan atau negara. 

Pelanggaran oleh negara terhadap kewajiban berkaitan dengan perlindungan dan jaminan 

terhadap HAM, akan berakibat pada timbulnya tanggung jawab negara. Menurut Pasal 6 

Statuta Roma 1998, genosida merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan 

tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan 

agama. 



 

 

Kewajiban menghukum para pelaku genosida menurut Genocide Convention 

dinyatakan dalam Pasal IV dan VI. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban 

negara untuk mengadakan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan genosida dilakukan 

melalui: 

a) Menetapkan perundang-undangan berdasarkan konstitusi yang berisi pengenaan 

hukuman bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau 

tindakan-tindakan lainnya; 

b) Melaksanakan peradilan nasional di negara di dalam wilayah tindakan kejahatan 

dilakukan; 

c) Melakukan ekstradisi bagi pelaku kejahatan genosida, dengan mengecualikan 

kejahatan tersebut sebagai kejahatan politik. 

 
IV. CONCLUSION 

 
Pemenuhan hak reparasi atas kasus-kasus genosida atas Hukum HAM 

internasional pada awalnya diterapkan berdasarkan prinsip tanggung jawab negara yang 

pada intinya mengandung makna bahwa dalam hal suatu negara melakukan perbuatan 

yang melanggar hukum internasional terhadap subjek hukum internasional yang lain, 

muncul suatu tanggung jawab internasional dalam hubungan kedua negara tersebut. 

Pelanggaran atas kewajiban internasional negara yang bersangkutan akan menimbulkan 

kewajiban untuk memberikan reparasi. Reparasi untuk kerugian yang disebabkan oleh 

tindakan yang salah secara internasional akan berbentuk penggantian kerugian 

(restitution), ganti rugi (compensation), dan satisfaction, atau kombinasi dari 

seluruhnya. 

 
V. DISCUSSION SUMMARY 

 
Pertanggungjawaban negara (state responsibility) merupakan seperangkat aturan 

internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban 

internasional negara-negara. Contoh kasus dari konsep ini adalah kasus antara Bosnia dan 

Herzegovina melawan Serbia dan Montenegro, yang mana telah terjadi tindakan 

pengusiran secara paksa terhadap etnis muslim Bosnia dengan menggunakan intimidasi 

dan tindakan-tindakan kekerasan, agar etnis tersebut meninggalkan wilayah asalnya. Atas 



 

 

tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya tersebut, maka 

lahirlah pertanggungjawaban dan kewajiban negara Serbia untuk mengadakan perbaikan. 

Namun, ICJ di Den Haag memutuskan bahwa Serbia tak terlibat langsung dalam 

genosida selama perang Bosnia dan berdasarkan hukum internasional, negara Serbia 

dinyatakan terbebas dari kesalahan atas drama kejahatan kemanusiaan tersebut. 

Kemudian, Sehubungan dengan permintaan reparasi Bosnia dan Herzegovina, Mahkamah 

Internasional menemukan bahwa, karena tidak terbukti bahwa genosida di Srebrenica 

sebenarnya dapat dihindari jika Serbia telah berusaha untuk mencegahnya, kompensasi 

finansial atas kegagalan untuk mencegah genosida di Srebrenica bukanlah bentuk reparasi 

yang tepat. Mahkamah Internasional menganggap bahwa bentuk kepuasan yang paling 

tepat adalah deklarasi bahwa Serbia telah gagal memenuhi kewajiban untuk mencegah 

kejahatan genosida. 
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I. ISSUE 

 

Pada awal Oktober 2021, dunia digemparkan oleh sebuah laporan investigasi 

yang mengungkapkan dokumen dan data yang bersifat rahasia. Laporan investigasi 

tersebut merupakan Pandora Papers. Pandora Papers ini membocorkan 11,9 juta 

dokumen dan 2,9 terabyte yang dipublikasikan oleh International Consortium of 

Investigative Journalist (ICIJ) yang berisi sebuah laporan yang berisi mengenai 

beberapa pelanggaran serta kejahatan yang didalamnya terdapat nama presiden, 

perdana menteri, beberapa pemimpin negara, milarder, artis dunia, perusahaan, bahkan 

firma hukum terkenal. Selain daripada itu, nama dari tokoh pejabat di Indonesia pun 

tercatat memiliki perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Dalam dokumen yang 

bocor tersebut mengungkapkan banyaknya kasus seperti penggelapan, money 

laundering, penggelapan pajak, dan lain-lain. Pada umumnya, praktik perusahaan 

cangkang ini sudah lazim dilakukan, namun praktik perusahaan cangkang tersebut 

dilakukan sebagai upaya modus untuk melakukan beberapa kejahatan seperti 

penggelapan pajak, money laundering, dan lain-lain. 

 

II. RULES 

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan 



 

 

 

Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU Pajak 

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri 

(“Permenkeu No. 258/2008”); 

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 

PT”). 

 
III. ANALYSIS 

 
 

Perusahan cangkang merupakan perusahaan perusahaan yang secara resmi 

didirikan atau diatur secara hukum dalam yurisdiksi tertentu, namun tidak 

menjalankan kegiatan usaha apapun. Perusahaan cangkang (shell corporation) 

dapat muncul dalam berbagai bentuk, walaupun umumnya bentuk yang paling 

sering digunakan adalah badan hukum perusahaan (corporation), yang dikenal juga 

sebagai perseroan terbatas ("PT") dalam konteks hukum Indonesia.1 Selain itu, 

terdapat istilah lain yang memiliki arti sama dengan perusahaan cangkang, yakni 

Special Purpose Vehicle (“SPV”). Apabila merujuk pada Pasal 1 ayat (2) 

Permenkeu 258/2008, SPV dapat diartikan sebagai perusahaan antara (special 

purpose company atau conduit company) yang dibentuk untuk tujuan penjualan 

atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 
SPV diciptakan dengan fungsi yang sangat khusus/terbatas, terutama untuk 

membatasi resiko finansial dari pemilik SPV yang bersangkutan. Ciri khusus dari 

SPV atau perusahaan cangkang ini antara lain tidak memiliki karyawan, tidak 

memiliki lokasi fisik, dan tidak mengambil keputusan yang substantif (melakukan 

 

 
 

1 Pramudya A. Oktaviani, Special Purpose Vehicle dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi 
(Special Purpose Vehicle in Law Economic and Perspective), 2013, hlm. 2 



 

 

kegiatan usaha).2 SPV sendiri memiliki konsep dalam melindungi perusahaan 

induknya, yakni antara lain: 

1) Pemisahan pemilik dari badan hukum korporasi 

2) Tanggung jawab terbatas 

 
 

Oleh karena itu, dengan mendirikan SPV, setiap pemilik SPV (baik pribadi 

maupun dalam bentuk Korporasi induk) dapat memisahkan aset dan kewajibannya 

secara hukum dari aset dan kewajiban SPV-nya, serta dapat membatasi tanggung 

jawabnya dalam SPV sebesar modal yang ia tanamkan.3 

 
Di sisi lain, konsep tanggung jawab terbatas tersebut diatur dalam hukum 

positif Indonesia, yakni pada Pasal 3 ayat (1) UU PT yang berbunyi: 

 
“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” 

 
Selain daripada itu, perusahaan cangkang juga dapat digunakan untuk 

menyamarkan identitas dari pemiliknya melalui konsep pemisahan pemilik dengan 

badan hukum korporasi. Penyamaran identitas ini umumnya dilakukan dengan jalan 

mendirikan belasan, puluhan atau mungkin lebih banyak lagi perusahaan cangkang dan 

menciptakan struktur kepemilikan atas perusahaan cangkang tersebut yang berlapis- 

lapis di berbagai yurisdiksi (yang tentunya melibatkan banyak negara). Penyamaran 

identitas melalui perusahaan cangkang ini, ditambah dengan keberadaan konsep 

tanggung jawab terbatas, dapat memberikan insentif negatif kepada pihak-pihak 

tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum termasuk dalam bentuk pencucian uang, 

 

 

2 Tyson Tyler, “Detrimental Legal Implications of Off-Balance Sheet Special Purpose 
Vehicles in Light of Implicit Guarantees”, University of Pennsylvania Journal of Business Law, 
(2008-2009) 
3 Pramudya A. Oktaviani, Loc.cit. 



 

 

korupsi, transaksi orang dalam, penggelapan pajak, dan sebagainya.4 

 

 
Di sisi lain, praktik mendirikan perusahaan cangkang ini dijadikan sebagai 

modus untuk penggelapan pajak dari negara perusahaan cangkang tersebut berasal 

dengan cara mengalihkan saham perusahaan induk ke perusahaan cangkang yang 

memberikan perlindungan pajak. Dalam hal modus penggelapan pajak, terdapat 

regulasi yang mengatur untuk mengatur pengenaan pajak bagi perusahaan cangkang 

yang berada di negara bebas pajak (tax haven country), yakni Permenkeu No. 

258/2008. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghasilan dari penjualan atau 

pengalihan saham dari perusahaan cangkang tersebut dipotong Pajak Penghasilan 

sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Peraturan tersebut 

diharapkan dapat menanggulangi praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan cangkang yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau 

bentuk usaha tetap di Indonesia. Akan tetapi, diperlukannya regulasi yang lebih khusus 

mengatur terkait perusahaan cangkang di Indonesia atau dibentuk otoritas yang khusus 

mengawasi perusahaan cangkang. Hal ini ditujukan agar pemerintah Indonesia dapat 

mengawasi dan menindak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang menyalahgunakan perusahaan cangkang 

sebagai modus kejahatan seperti penggelapan pajak, money laundering, dan lain-lain. 

 
Lebih lanjut, dalam keberadaan penyalahgunaan konsep tanggung jawab 

terbatas SPV yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditanggulangi dengan konsep 

doktrin piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil adalah pengecualian 

dari prinsip hukum yang mengabaikan pemisahan antara pemegang saham dan 

perseroan terhadap tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum perseroan, 

sehingga pemegang saham harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan 

yang seolah-olah dilakukan oleh pemegang saham sendiri.5 Selain itu, konsep Piercing 

 

4 Pramudya A. Oktaviani, Op.cit. hlm. 3-4 
5 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta: 

Erlangga, 2013) 



 

 

 

the corporate veil pada dasarnya adalah suatu konsep yang mana hukum akan 

mengesampingkan konsep tanggung jawab terbatas dari suatu Korporasi dan 

memperbolehkan kreditor dari Korporasi yang bersangkutan untuk mengejar aset dari 

pemilik Korporasi tersebut dalam kasus tertentu (Easterbrook dan Fischel, 1991,. 54- 

55). Konsep ini disebut juga sebagai konsep yang menyeimbangkan keuntungan dan 

kerugian dari keberadaan konsep tanggung jawab terbatas (Easterbrook dan Fischel, 

1991,. 55). 

 
Doktrin piercing the corporate veil ini juga diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU 

PT, yakni berbunyi: 

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: 
 

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 

terpenuhi; 

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun 

tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan 

untuk kepentingan pribadi; 

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun 

tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan 

Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi 

tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.” 

Secara teoritis, konsep Piercing the Corporate Veil memungkinkan penegak 

hukum untuk mengejar dan meminta pertanggungjawaban pemilik perusahaan 

cangkang bahkan sampai dengan induk korporasi utama (group company parent) 

dalam konteks struktur kepemilikan yang berlapis-lapis (Rands, 1998-1999,. 425- 

426), pada praktiknya, hal tersebut sulit untuk dilakukan, karena harus melibatkan 

banyak yurisdiksi suatu negara. 



 

 

 

IV. CONCLUDE 

 

 
Perusahaan cangkang ini dilakukan di negara-negara yang memiliki 

kebijakan bebas pajak (tax haven country) dikarenakan pada praktiknya, 

perusahaan cangkang ini erat kaitannya dengan penggelapan pajak dari perusahaan 

induk dengan tujuan meminimalisir pengeluaran perusahaan untuk membayar 

pajak di mana wilayah perusahaan induk tersebut berasal dengan mengalihkan aset 

atau saham ke perusahaan cangkang tersebut. Selain itu, perusahaan cangkang ini 

memberikan tanggung jawab terbatas kepada pemilik perusahaan cangkang 

sehingga menyebabkan insentif negatif kepada pihak-pihak tertentu untuk 

melakukan pelanggaran hukum termasuk dalam bentuk pencucian uang, korupsi, 

transaksi orang dalam, penggelapan pajak, dan sebagainya. 
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“Upaya Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Aset Perdagangan dari 

Pendaftaran oleh Negara Asing” 

 
Dina Berliana Bintang 

Legal Development Division 

I. ISSUE 

 
 

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) merupakan salah satu faktor penunjang bagi 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam 

(SDA) yang melimpah, patut mendorong jenis HKI-nya, yakni indikasi geografis untuk 

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini, 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk indikasi geografisnya seperti Ubi 

Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Lada Hitam 

Lampung, dan lain-lain. Namun, apabila potensi tersebut ingin dimanfaatkan dan 

digunakan sebagai Aset Perdagangan Nasional, maka perlu lah aturan hukum yang 

dapat menjamin hak-hak bagi pihak yang memanfaatkan potensi tersebut agar dapat 

terlindungi, apalagi jika potensi tersebut diperdagangkan ke dunia internasional. Pasal 

nya, saat ini perlindungan hukum terhadap produk yang mencirikan indikasi geografis 

di Indonesia belum bisa menjawab permasalahan tantangan global, yakni belum dapat 

memberikan aturan yang memadai sehingga belum memberikan kepastian hukum 

terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. 

 
II. RULES 

 
 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (“UU Merek”); 



 

 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (“PP 

No. 52/2017”); 

3. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(“TRIPs”); 

4. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 

(“Konvensi Paris 1883”); dan 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

(“UU Merek dan Indikasi Geografis”). 

 
III. ANALYSIS 

 
 

Indikasi geografis merupakan jenis perlindungan HKI yang mulai diperhatikan dan 

dikembangkan beberapa tahun ini. Jenis perlindungan indikasi geografis memiliki ciri 

khas yang membedakan dari perlindungan HKI lainnya, yakni dicirikan dengan adanya 

kepemilikan secara komunal dan biasanya mengidentifikasi daerah sebagai ciri 

khasnya. Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian 

Hukum dan HAM (“DJKI Kemenkumham”), sampai saat ini baru terdapat 84 produk 

kekayaan khas dari daerah yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Jika 

dibandingkan dengan potensi Indonesia mulai dari kerajinan hingga hasil alamnya 

pendaftar ini masih tergolong jauh dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah 

dalam upaya perlindungan hukum terkait indikasi geografis serta minimnya 

pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat terutama masyarakat daerah terhadap 

arti pentingnya indikasi geografis. Perlindungan hukum terkait indikasi geografis 

masih jauh dari harapan karena Indonesia belum mempunyai standar aturan hukum 

terhadap indikasi geografis yang dapat melindungi produk-produk Indonesia di dunia 

Internasional meskipun Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap beberapa 

Perjanjian Internasional terkait, seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres No. 7 

Tahun 1994 dan Konvensi Paris 1883, namun hal tersebut belum menjamin 

terlindunginya produk indikasi geografis di Indonesia. 



 

 

 

Terbukti terdapat kasus pelanggaran terhadap Kopi Arabika Toraja dan Kopi 

Arabika Gayo. Kasus pendaftaran merek kopi “Toraja” oleh Key Coffee Co. dimulai 

pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan 

perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang karena adanya ancaman 

pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama. Namun, pada 

tahun tersebut sekitar tahun 1974-1976 memang baru lah berkembang norma yang 

melindungi nama daerah (letak geografis) sebagai tanda untuk mengenali kualitas 

ataupun ciri khas produk tertentu, akan tetapi saat itu Toarco ini telah terlebih dahulu 

menjadi Hak Paten Perusahaan PT Toarco Jaya yang merupakan kepemilikan Jepang. 

Di mana merek tersebut telah terdaftar di Jepang namun, petani kopi tersebut masih 

berasal dari daerah kopi itu sendiri, yakni petani Toraja Utara di mana sampai saat ini 

perkembangan hukum merek di Indonesia belum sampai tahap pemahaman konsep 

perlindungan indikasi geografisnya. 

 
Kasus serupa juga terjadi, yakni kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut 

di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak 

yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. 

Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffe B.V) mengklaim bahwa perusahaan 

tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia 

internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee. Hal seperti ini lah yang 

mencerminkan belum adanya standar aturan hukum terhadap produk indikasi geografis 

yang dapat melindungi produk Indonesia dari pendaftaran negara asing dan upaya 

perlindungan hukum Indonesia terkait indikasi geografis dengan meratifikasi beberapa 

Perjanjian Internasional yang telah dibuat dalam UU Merek dan PP No. 52/2007 tidak 

menjamin perlindungan tersebut. Maka dari itu dirasa perlu bagi Indonesia untuk 

menetapkan peraturan baru terkait pengaturan indikasi geografis produk Indonesia dari 

ancaman pendaftaran oleh negara lain. 

 
Pengaturan indikasi geografis dalam instrumen hukum internasional sangat penting 

dalam menjadi acuan dalam rangka mengharmonisasi ketentuan-ketentuan hukum 



 

 

 

nasional di suatu negara, baik dalam hal indikasi geografis. Dalam taraf internasional 

terdapat beberapa perjanjian yang mengatur mengenai indikasi geografis, yakni 

Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs yang mana kedua perjanjian tersebut telah 

diratifikasi oleh Indonesia, dan Perjanjian Lisabon. Perjanjian Lisabon dibuat pada 

tahun 1958 yang berisi tentang perlindungan terhadap Sebutan Asal (Appellation of 

Origin) dan sistem registrasi Internasional. Dalam perjanjian ini bertujuan untuk 

merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan 

terhadap indikasi geografis seperti Appellation of Origin di beberapa negara selain 

negara asal indikasi geografis tersebut melalui sistem single registration di Biro 

Internasional World Intellectual Property Organization (WIPO), di mana seperti yang 

kita ketahui terdapat beberapa perbedaan konsep hukum di berbagai negara mengenai 

perlindungan terhadap indikasi geografis. 

 
Untuk itu, dalam perjanjian ini telah memberikan ketentuan yang lengkap dan 

sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis di dunia internasional, 

1. Definisi dari konsep indikasi geografis, di mana diartikan bahwa terdapat 3 

konsep dalam indikasi geografis, yakni: (a) keadaan geografis di mana faktor 

geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal 

dari negara tertentu, (b) reputasi produk tersebut di masyarakat luas yang dapat 

dilihat dari historis produk tersebut, serta (c) ada keterkaitan antara lingkungan 

geografis dengan produk yang dihasilkan yang ditentukan oleh faktor alam dan 

faktor manusia. 

2. Perlindungan indikasi geografis, di dalam perjanjian ini di sebutkan mengenai 

pelanggaran terhadap pemalsuan dalam pasal 3, yakni “Protection shall be 

ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the 

product is indicated or if the appellation is used in translated form or 

accompanied by terms such as “kind,” “type,” “make,” “imitation”, or the 

like.” dan persaingan curang di dalam pasal 4, yang berbunyi “confirms the 

protection that may already exist in a member country by virtue of other 

international instrument, national law or court decision”. 



 

 

 

3. Perjanjian ini memfasilitasi perlindungan indikasi geografis melalui sistem 

pendaftaran internasional. Maksudnya adalah dalam perjanjian ini tidak 

dibatasi produk apa saja yang dapat didaftarkan dalam pendaftaran 

internasional, tidak seperti perjanjian lainnya, misalnya dalam perjanjian 

TRIPs. Karena dalam perjanjian TRIPs membatasi fasilitasi terhadap sistem 

notifikasi dan pendaftaran multilateral untuk produk anggur saja. Produk yang 

sudah didaftar dan dilindungi oleh negara asalnya, dapat mengajukan 

permohonan aplikasi dalam sistem pendaftaran internasional Perjanjian 

Lisabon atas permohonan negara produk tersebut, pihak yang berkepentingan, 

badan hukum publik atau swasta. 

 
Melihat beberapa manfaat yang dapat diambil, Indonesia dapat mempertimbangkan 

untuk meratifikasi perjanjian tersebut guna meningkatkan perlindungan terhadap 

produk indikasi geografisnya. 

 
Hal ini sudah terbukti nyata bahwa banyak potensi indikasi geografis di Indonesia 

yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing di dunia Internasional. Keuntungan dari potensi 

yang kita milik dapat terjadi jika, Indonesia dapat melindungi produk-produk khasnya 

dengan sistem perlindungan indikasi geografis. Di mana perlindungan indikasi 

geografis secara internasional perlu diberlakukan dengan beberapa manfaat yang dapat 

diambil yakni, (Surip Mawardi, “Establishment of Geographical Indication Protection 

System in Indonesia, Case in Coffee,” h. 3) 

a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk 

pada perdagangan dalam dan luar negeri, 

b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan 

kesejahteraan pembuatnya, 

c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan 

internasional, 

d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan 



 

 

 

e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk 

menghindari persaingan curang. 
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Perihal : Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion) 

 

 

 
Dengan hormat, 

 
Kami, Kantor Hukum Yustisia (selanjutnya disebut KHY), berdasarkan Surat 

Penunjukan No. 27/ME/10/2021 telah diminta oleh PT ME untuk memberikan 

Pendapat Hukum sesuai dengan permintaan PT ME pada tanggal 8 Oktober 2021 

terkait sengketa Hak Cipta atas lagu “Nina Suka Bobo” yang telah diolah dan 

dijadikan Jingle (selanjutnya disebut Jingle) untuk kebutuhan komersial PT ME 

oleh Anthony Kawang, yang selanjutnya diduga hak ekonomis dari Jingle telah 

dimiliki oleh PT Minuman Segar (selanjutnya disebut PT MS) melalui Perjanjian 

Lisensi terhadap Pihak Ketiga. Adapun Pendapat Hukum terkait hal-hal yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 



 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

 
Sehubungan dengan dipublikasikannya Jingle dari PT ME yang diciptakan oleh 

Anthony Kawang selaku produser lagu yang menciptakan Jingle tersebut dengan 

metode Amati Tiru Modifikasi (ATM) atas lagu Nina Suka Bobo ciptaan Sang 

Saka, PT ME mendapatkan gugatan yang dilayangkan oleh Alexander Degret 

selaku pewaris sah dari ciptaan lagu Nina Suka Bobo. PT ME digugat oleh 

Alexander Degret selaku penggugat dan pewaris Hak Cipta yang merasa bahwa 

PT ME telah melanggar Hak Cipta dikarenakan Jingle PT ME memiliki kemiripan 

dengan lagu Nina Suka Bobo. 

 

II. Rumusan Masalah 

 
KHY selaku konsultan hukum dari PT ME, memberikan pendapat kami sesuai 

dengan permintaan PT ME terkait dengan sengketa Hak Cipta atas Jingle PT ME. 

Atas dasar tersebut, maka PT ME selaku klien kami, menanyakan beberapa 

pertanyaan terkait dengan kasus ini, yaitu agar kami mengidentifikasi masalah 

hukum yang terjadi, mengetahui posisi tawar antara para pihak, dan mengetahui 

upaya non hukum dan hukum yang dapat dilakukan oleh PT ME selaku tergugat 

dalam kasus ini. 

 

 

 

ASUMSI DAN BATASAN 

 
1. Segala pernyataan maupun opini pada Pendapat Hukum ini hanya 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tercantum pada bagian 

V, bukan berdasarkan hukum negara atau yurisdiksi lain, serta KHY tidak 

memberikan pendapat terhadap aspek komersial, finansial, maupun pajak; 

2. Pendapat Hukum yang dibuat KHY hanya berdasarkan informasi yang 

diterima dan kemudian dicantumkan pada bagian VI. Adapun bila Pendapat 

Hukum ini nyatanya telah dikatakan tidak sesuai dengan fakta yang ada 



 

 

dikarenakan adanya dokumen, data, maupun informasi yang tidak 

disampaikan KHY, maka KHY tidak bertanggungjawab atas segala macam 

kemungkinan akibat yang timbul terhadapnya; 

3. Berkaitan dengan nomor 2 (dua) di atas, maka KHY juga tidak memiliki 

kewajiban untuk menyelidiki kebenaran maupun kelengkapan dokumen, 

perizinan, data, dan, informasi yang diberikan; 

4. Uraian-uraian pada Pendapat Hukum di atas yang menyinggung tentang isi 

suatu peraturan perundang-undangan, dapat berbeda dari maksud 

pembuatnya. Sehingga, perlu diingat bahwa Pendapat Hukum ini tidak 

didasari oleh Memorie Van Toelichting para pembuat peraturan perundang-

undangan; 

5. Pada dasarnya, Hakim merupakan pihak yang memiliki hak untuk 

menafsirkan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu dalam melakukan 

penafsiran KHY telah berusaha menggunakan pengetahuan terbaiknya dan 

perlu diuji dalam proses persidangan di Pengadilan. 

 

 

 
FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM 

 
1. Bahwa PT ME merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang food 

and beverage, berdomisili di Indoman Tower, 35th Floor Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 89-90, Jakarta 12910; 

2. Bahwa PT ME memutuskan untuk memasarkan produknya dalam sebuah 

iklan yang disertai dengan Jingle. Oleh karenanya PT ME menemui seorang 

produser bernama Anthony Kawang untuk pembuatan Jingle untuk 

kebutuhan iklan tersebut pada Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB; 

3. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah PT ME menyerahkan seluruh 

kepercayaan mengenai pembuatan Jingle kepada Anthony Kawang yang 

nantinya akan disiarkan di berbagai media; 

4. Bahwa Anthony Kawang merupakan seorang produser musik ternama yang 

berdomisili di Jalan Pakubuwono No. 101, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 



 

 

5. Bahwa dalam pembuatan Jingle tersebut, Anthony Kawang memutuskan 

untuk memodifikasi lagu Nina Suka Bobo yang diciptakan oleh seseorang 

bernama Sang Saka dengan cara mengganti lirik demi keperluan Jingle; 

6. Bahwa sepengetahuan Anthony Kawang, lagu Nina Suka Bobo sudah 

melewati masa perlindungan Hak Cipta, dikarenakan Sang Saka telah 

meninggal pada tahun 1943, oleh karenanya Sang Saka telah terhitung 

meninggal selama 78 tahun. 

7. Bahwa satu minggu setelah Jingle telah ditayangkan di berbagai televisi 

nasional, radio, dan platform digital seperti Youtube, Spotify dan lainnya  

pada 1 Oktober 2021, seseorang bernama Alexander Degret menggugat PT 

ME ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; 

8. Bahwa Alexander Degret mengaku sebagai cucu dari Sang Saka dan 

membuktikan keabsahannya sebagai cucu sekaligus pewaris Hak Cipta dari 

Sang Saka dengan menunjukan Surat Keterangan Hak Waris dan Perjanjian 

Lisensi terhadap Pihak Ketiga yang sudah terdaftar kepada Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual atas lagu Nina Suka Bobo. 

9. Bahwa Perjanjian lisensi penggunaan lagu Nina Suka Bobo dilakukan oleh 

Ayah dari Alexander Degret bersama dengan PT MS yang merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang soft drink dengan jangka waktu  dari 

tahun 1999 sampai dengan tahun 2025; 

10. Bahwa dikarenakan Ayah dari Alexander Degret meninggal dunia pada awal 

tahun 2021, Alexander Degret merasa ia berhak menggugat PT ME ke 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tindakan pelanggaran Hak Cipta pada 7 

Oktober 2021. 

 

 

 
ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM 

 
1. Siapa pemilik Hak Cipta dari lagu “Nina Suka Bobo”? 

2. Bagaimana posisi tawar-menawar para pihak? 

3. Apa upaya hukum dan upaya non hukum yang dapat dilakukan oleh PT ME? 



 

 

 

 
 

DASAR HUKUM 

 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer); 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP); 

3. Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya 

disebut UU HC); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti 

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian 

Lisensi Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP 36/2018); 

 

 

 
PENDAPAT HUKUM 

 
Hak Moral dari lagu Nina Suka Bobo melekat secara abadi kepada Sang 

Saka dan Hak Ekonomis dari lagu Nina Suka Bobo tidak berlaku karena 

masa perlindungan dari lagu tersebut telah berakhir pada tahun 2013. 

 

1. Bahwasanya, Hak Cipta di Indonesia terdiri dari Hak Moral dan Hak 

Ekonomi. Sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) UU HC, Hak Moral 

melekat secara abadi pada seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan 

pribadi1 (selanjutnya disebut Pencipta). Oleh karena itu, Hak Moral atas 

lagu Nina Suka Bobo melekat secara abadi kepada Sang Saka selaku 

Pencipta. 

2. Seorang Pencipta memiliki Hak Eksklusif yang meliputi Hak Moral dan Hak 

Ekonomi, yang dimaksud dengan “Hak Eksklusif” adalah hak yang hanya 

diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

1 Vide., Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 



 

 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang 

bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari Hak Eksklusif berupa Hak 

Ekonomi.2 

3. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 58 Ayat (1) UU HC, Hak Ekonomi dalam 

suatu ciptaan lagu memiliki masa perlindungan selama seumur hidup 

Pencipta dan 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, 

Hak Ekonomi atas lagu Nina Suka Bobo telah berakhir pada tahun 2013, 

tepat 70 tahun setelah Sang Saka selaku Pencipta meninggal dunia. 

4. Merujuk pada Pasal 16 Ayat (2) UU HC, hak yang beralih kepada ahli waris 

ialah Hak Ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan fakta yang ada, perlindungan 

Hak Ekonomi atas lagu Nina Suka Bobo sudah lampau. Oleh sebab itu, 

Alexander Degret selaku ahli waris tidak lagi memiliki hak untuk 

memanfaatkan Hak Ekonomi atas ciptaan lagu Nina Suka Bobo dengan 

menggugat ganti rugi atas Jingle yang beredar. 

5. Selanjutnya, ditemukan bahwa sebelumnya terdapat Perjanjian Lisensi 

terhadap Pihak Ketiga atas lagu Nina Suka Bobo dengan jangka waktu 

perjanjian dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2025 yang disepakati oleh 

Ayah dari Alexander Degret bersama dengan PT MS. 

6. Apabila merujuk pada Pasal 4 PP 36/2018, pemberian lisensi tidak dapat 

dilakukan apabila hak kekayaan intelektual yang dilisensikan telah berakhir 

masa perlindungannya. Dengan begitu, Perjanjian Lisensi antara Ayah 

dari Alexander Degret dan PT MS tidak sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan tidak sah. 

7. Lebih lanjut, Perjanjian Lisensi antara Ayah dari Alexander Degret dengan  

PT MS tidak ada relevansinya untuk menjadi salah satu pendukung 

gugatan ahli waris kepada PT ME, karena pada dasarnya lisensi tersebut 

telah lampau pada tahun 2013. 

8. Berdasarkan dengan Pasal 1320 jo. 1333 KUHPer, salah satu syarat sah 

perjanjian adalah adanya suatu pokok persoalan tertentu di mana suatu 

persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang 

 

2 Vide., Pasal 4 Juncto penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta 



 

 

sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Maka, dapat dikatakan bahwa 

Perjanjian Lisensi antara Ayah dari Alexander Degret dengan PT MS 

tidak memiliki suatu sebab dikarenakan objek perjanjian telah selesai 

masa perlindungannya pada tahun 2013 sehingga perjanjian tersebut 

batal demi hukum. 

 

 

 
PT ME berada di posisi yang kuat dan dapat melaporkan Alexander Degret 

atas dasar penghinaan pencemaran nama baik, menggugat Alexander Degret 

atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, serta meminta Bapak Alexander 

Degret untuk mencabut gugatannya terhadap PT ME. 

 

1. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) huruf b UU HC, perlindungan Hak Cipta  

dari lagu Nina Suka Bobo telah dihapus atau tidak berlaku. Apabila kekuatan 

hukum dari Hak Cipta sudah tidak berlaku, maka suatu ciptaan tersebut 

menjadi milik umum (public domain). Ketika suatu ciptaan sudah menjadi 

public domain, maka semua orang dapat secara bebas menggunakannya 

selama tetap memperhatikan Hak Moral dari sang Pencipta.3 Dengan 

demikian, lagu Nina Suka Bobo telah menjadi public domain dan PT ME 

berhak untuk menggunakan dan memodifikasi lagu Nina Suka Bobo 

sebagai Jingle tanpa terikat dengan Hak Ekonomi lagu tersebut. 

2. Lebih lanjut, Alexander Degret yang menggugat PT ME ke Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat atas penggunaan lagu Nina Suka Bobo yang telah dimodifikasi 

oleh PT ME. Hal ini merupakan bentuk pencemaran atas nama baik serta 

kehormatan dari PT ME, sehingga Alexander Degret telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUHPer. 

3. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, PMH dimaknai sebagai perbuatan 

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain karena 

kesalahannya sehingga ia bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian 

tersebut. Dengan demikian, Alexander Degret bertanggung jawab atas 

 
3 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 115. 



 

 

kerugian yang diderita oleh PT ME, yakni berupa hancurnya nama baik 

dan kehormatan PT ME. 

4. Apabila mengacu pada Pasal 1372 KUHPer, jelas dapat diajukan 

penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan atas tindakan pencemaran 

nama baik. Oleh karena itu, PT ME dapat mengajukan penggantian 

kerugian serta pemulihan kehormatan terhadap tindakan yang 

dilakukan oleh Alexander Degret berupa ganti rugi materiil dan 

immateriil. 

5. Adapun mengenai kerugian tidak langsung yang dialami oleh PT ME akibat 

perbuatan Alexander Degret tersebut, PT ME dapat meminta ganti rugi 

immateriil yang dalam pemenuhannya dapat diserahkan kepada Majelis 

Hakim berdasarkan prinsip yang mengacu kepada wewenang hakim 

untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi 

berdasarkan apa yang mereka anggap adil (ex aquo et bono). 

6. Kemudian, mengenai ganti rugi materiil, PT ME dapat meminta ganti rugi 

materiil, yakni sejumlah uang kepada Alexander Degret untuk 

menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT ME atas perbuatan 

pencemaran kehormatan dan nama baik yang dilakukan oleh Alexander 

Degret. 

7. Kemudian, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PT ME berada di 

posisi yang lebih kuat, sehingga PT ME dapat segera meminta 

pencabutan gugatan yang diajukan oleh Alexander Degret ke Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat sebagai bentuk itikad baik dari Alexander Degret atas 

tindakan pencemaran nama baik PT ME. 

8. Di sisi lain, keberadaan Pasal 1372 KUHPerdata tidak bisa dilepaskan dari 

keberadaan Pasal 310 KUHP. Dapat diartikan, bahwa tindakan pencemaran 

nama baik dan kehormatan tersebut harus ditemukan adanya unsur 

kesengajaan sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 310 KUHP.4 

9. Selanjutnya, unsur kesengajaan yang sebagaimana dinyatakan pada  Pasal 

310 KUHP, dapat dilihat dari masa berlaku Hak Ekonomi dari lagu Nina 

 

4 Rivo Krisna Winastri, dkk., “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan 

Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil”, Diponegoro Law Journal 6, no. 2, 

(2017): 13. 



 

 

Suka Bobo yang sepatutnya diketahui oleh Alexander Degret, yang mana 

berakhir pada tahun 2013 dengan dijadikan sebagai objek Perjanjian Lisensi 

oleh Alexander Degret bersama PT MS. Hal ini dapat dikatakan sebagai 

kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), yang mana Alexander 

Degret sadar bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang 

lain, yang dalam hal ini adalah pencemaran nama baik. 

10. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 310 KUHP, mengenai Alexander Degret 

yang menggugat PT ME ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, atas penggunaan 

lagu Nina Suka Bobo yang telah dimodifikasi oleh PT ME ini merupakan 

tindak pidana pencemaran nama baik dan PT ME dapat melaporkannya 

ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. 

11. Adapun sebagai tambahan, apabila Alexander Degret menolak untuk 

pencabutan gugatan yang diajukan, maka PT ME dapat melakukan 

gugatan rekonvensi (gugatan balasan) pada saat menjawab gugatan dari 

Alexander Degret sebagaimana diatur pada Pasal 132 huruf (a) HIR. 

 

 

 
PT ME dapat melakukan negosiasi dan mediasi sebagai upaya Non Hukum 

terhadap Gugatan pelanggaran Hak Cipta dari Alexander Degret 

1. Dikarenakan pihak Alexander Degret telah melaporkan PT ME kepada 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 7 Oktober, maka sebelum 

ditindaklanjuti lebih jauh. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, PT 

ME dapat mengajukan negosiasi sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa. PT ME dapat melakukan tawar-menawar secara 

langsung kepada Alexander Degret berkaitan dengan opsi yang ditawarkan 

oleh PT ME, sehubungan dengan posisi tawar PT ME yang cukup kuat. 

2. Kemudian, merujuk pada Pasal 95 ayat (4) UU HC apabila para pihak 

berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terlebih 

dahulu harus menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum 

melakukan tuntutan pidana. Oleh karena itu, jalur mediasi harus 

didahulukan sebelum menempuh jalur hukum. 



 

 

3. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, PT ME tidak melanggar Hak Ekonomi 

Pencipta. Namun, dikarenakan Anthony Kawang selaku Produser dari Jingle 

PT ME tidak mencantumkan nama Sang Saka selaku Pencipta lagu pada 

Jingle PT ME, maka PT ME dapat menawarkan opsi dalam negosiasi 

untuk mencantumkan nama Sang Saka selaku Pencipta lagu pada Jingle 

PT ME yang disebarluaskan pada media-media komersial. Hal ini 

dilakukan sebagai itikad baik dari PT ME untuk tetap melindungi Hak 

Moral dari Sang Saka selaku Pencipta yang berlaku tanpa batas waktu, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU HC. 

4. Lebih lanjut, PT ME dapat mengajukan kepada Alexander Degret untuk 

membatalkan gugatan yang telah diajukannya kepada PT ME. 

 

 
Apabila negosiasi hingga mediasi tidak membuahkan hasil, PT ME harus 

tetap melanjutkan proses litigasi perdata atas gugatan Alexander Degret. 

1. Sebagai pihak tergugat, PT ME akan mengajukan eksepsi dan 

menyiapkan pembuktian dengan alat bukti. Untuk memenuhi proses 

tersebut, PT ME harus menyiapkan beberapa dokumen yang akan dijabarkan 

pada poin-poin nomor di bawah ini. 

2. Mengenai penyusunan eksepsi, akan mencakup doktrin-doktrin hukum 

untuk menangkis gugatan dari pihak tergugat. Apabila pada putusan sela 

Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan, PT ME dapat 

memanggil saksi ahli bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual 

(selanjutnya disebut HKI) untuk memberikan doktrin dan teori hukum 

yang sesuai. Saksi ahli akan diberikan beberapa pertanyaan terkait kasus 

yang dihadapi dan selanjutnya akan menjawab sesuai dengan teori keilmuan 

yang dimilikinya. 

3. Merujuk pada Doktrin oleh M. Yahya Harahap dengan melihat Pasal 154 

ayat (2) HIR dan Pasal 229 KUHPer, Majelis Hakim memang memiliki 

kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, maka 

pendapat ahli menjadi penguat dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena 



 

 

itu, pendapat ahli tidak dapat dijadikan alat bukti tinggal dan 

dibutuhkan alat bukti lain yang memenuhi syarat formil dan materiil.5 

4. Kemudian, merujuk pada Pasal 1866 KUHPer, PT ME dapat menyiapkan 

alat bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang sah, yaitu Pencatatan 

Ciptaan yang tercantum pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual 

(selanjutnya disebut PDKI) pada laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id/. 

Pada laman tersebut tercantum data-data mengenai pencatatan HKI yang, 

tanggal berakhirnya masa perlindungan ciptaan, dan dapat diakses oleh 

publik. Selanjutnya akan tertera tanggal berakhirnya masa perlindungan 

ciptaan lagu Nina Suka Bobo adalah pada tahun 2013, tepat 70 tahun 

setelah Sang Saka selaku Pencipta lagu meninggal dunia. 

5. Lebih lanjut, untuk gugatan rekonvensi yang dapat diajukan oleh PT ME, 

dapat dilakukan setelah persidangan atas gugatan Alexander Degret 

selesai. PT ME dapat menyiapkan alat bukti untuk menguatkan gugatan atas 

pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Alexander Degret. Seperti pada 

poin-poin sebelumnya, PT ME dapat menyiapkan alat bukti tertulis, 

minimal 1 (satu) saksi, dan alat bukti lainnya untuk menguatkan posisi 

PT ME di persidangan. 

6. Adapun mengenai bukti tertulis, PT ME dapat mencantumkan bukti yang 

menyatakan kerugian dari PT ME serta bukti yang dapat menunjukan 

tindakan pencemaran nama baik oleh Alexander Degret. Oleh karena itu, 

PT ME dapat memanggil saksi yang relevan dan memahami betul atas 

kerugian yang dialami PT ME atas insiden ini, dan dapat memanggil saksi 

ahli untuk memberikan doktrin dan teori hukum yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan , 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 795. 
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PENUTUP 

 
I. Kesimpulan 

Demikian berdasarkan analisis Kantor Hukum Yustisia atas permasalahan serta 

informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hak Moral atas lagu Nina Suka Bobo melekat abadi pada Sang Saka selaku 

Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta hidup. Sedangkan, Hak 

Ekonomi dari lagu Nina Suka Bobo telah berakhir pada tahun 2013 tepat 70 

tahun sejak Sang Saka meninggal dunia. Dengan demikian, lagu Nina Suka 

Bobo menjadi public domain yang bebas digunakan selama tetap 

memperhatikan Hak Moral Pencipta sehingga PT ME berhak memodifikasi 

lagu Nina Suka Bobo atas keberlakuan public domain dari lagu tersebut. 

2. PT berada di posisi yang kuat dibanding Alexander Degret sehingga PT ME 

dapat meminta Alexander Degret untuk mencabut gugatan yang dilakukan 

oleh Alexander Degret. Kemudian, PT ME dapat melaporkan Alexander 

Degret ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dasar tindak pidana 

pencemaran nama baik, serta menggugat Alexander Degret atas Perbuatan 

Melawan Hukum. 

3. PT ME dapat melakukan negosiasi dan mediasi dengan menawarkan opsi 

pencantuman nama Pencipta lagu pada Jingle PT ME yang disebarluaskan 

sebagai itikad baik untuk melindungi Hak Moral Pencipta dan opsi 

pembatalan gugatan. Jika tidak berhasil, PT ME harus melanjutkan proses 

litigasi dengan mengajukan eksepsi gugatan. Jika gugatan diterima, PT ME 

dapat memanggil saksi ahli untuk memberi doktrin dan teori hukum yang 

sesuai dan menyiapkan alat bukti tertulis Pencatatan Ciptaan pada PDKI yang 

mencantumkan tanggal berakhirnya perlindungan ekonomi. Untuk gugatan 

rekonvensi, PT ME dapat menyiapkan surat gugatan, serta alat bukti atas 

pencemaran nama baik. 



 

 

 
 

II. Rekomendasi 

Demikian Pendapat Hukum ini, berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi 

sebagai bahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

telah dikemukakan sebelumnya, yakni sebagai berikut: 

1. PT ME dapat mengajukan opsi pencantuman nama Sang Saka selaku 

Pencipta lagu Nina Suka Bobo pada Jingle PT ME sebagai upaya itikad baik. 

2. PT ME dapat mengajukan opsi pembatalan gugatan untuk Alexander Degret, 

berkaitan dengan pencantuman nama Sang Saka sebagai pencipta lagu. 

3. PT ME dapat mengupayakan negosiasi sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa dikarenakan posisi tawar PT ME lebih kuat. 

4. Apabila upaya non hukum tidak membuahkan hasil, PT ME harus tetap 

melanjutkan proses litigasi perdata dengan menyiapkan eksepsi serta alat 

bukti yang dapat menguatkan posisi PT ME. 

5. PT ME dapat mengajukan alat bukti saksi ahli dan alat bukti tertulis 

sebagaimana tercantum pada pembahasan di atas atas gugatan Alexander 

Degret, dan surat gugatan, alat bukti tertulis, saksi, ahli, serta alat bukti 

lainnya yang menguatkan perbuatan pencemaran nama baik oleh Alexander 

Degret apabila ingin mengajukan gugatan rekonvensi. 
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I. Pendahuluan 

 

No. Ref: 018/YLF/03/2019 

 

Yth. 

BARRA & CO, LTD. 

145 Kriyasoan Road 

Singapore, 208511 

 

Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion) 

 

Dengan hormat, 

Kami, Legal Yustisi Law Firm, sebagai Konsultan hukum bagi Barra & Co. Limited, 

berdasarkan Surat Penunjukan No. 18/SPT/03/2019 tertanggal 18 Maret 2019 telah diminta 

Barra & Co. Limited untuk memberikan Pendapat Hukum terkait permasalahan hukum 

yang dihadapi dengan PT Berlayar Shipping. Adapun pendapat hukum yang diberikan 

terlampir sebagai berikut: 

 

 

II. Kasus Posisi 

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2015, kedua belah pihak yakni PT Berlayar 

Shipping (“PT BS”) dengan Barra & Co. Limited (“B&C”) sepakat membuat dan 

menandatangani Joint Venture Agreement (“JVA”) untuk mendirikan perusahaan 

modal ventura dengan nama PT Barra Berlayar Shipping (“PT BBS”). 

2. Bahwa Untuk mendukung legalitas Pendirian PT BBS, diperoleh Surat Persetujuan 

Penanaman Modal Asing Nomor 2020/I/PMA/2015 pada tanggal 25 Oktober 2015 

yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). 

3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada JVA, B&C bertanggung 

jawab terhadap pengadaan sarana operasional yang diperlukan untuk kebutuhan PT 

BBS 



 

 

seperti 10 unit mobil colt Diesel Double yang tertuang dalam lampiran Surat 

Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2020/I/PMA/2015 

4. Bahwa PT BS bertanggungjawab atas pemenuhan izin usaha, izin operasional, 

penyediaan kantor sebagai tempat operasional untuk PT BBS serta relasi-relasi 

bisnis sesuai dengan kesepakatan di dalam JVA. 

5. Bahwa para pihak sepakat apabila terjadi sengketa di antara kedua belah pihak, 

maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) 

6. Bahwa pada tanggal 12 November 2015, dibentuk Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas PT BBS (“APPT”) No. 54 di hadapan Notaris Ahmad Subarjo S.H., 

M.Kn. 

7. Bahwa telah ditentukan susunan direksi dan komisaris untuk PT BBS yakni Xian 

Tia, Gao Weijei, Bang Zhijun sebagai direksi dan Feng yuan, Xiao Lin, Ye Yonglian 

sebagai komisaris yang semuanya diangkat oleh B&C selaku pemegang saham 

sebesar 70% (tujuh puluh persen). Kemudian Maria Anwar, Chalista Lubis sebagai 

direksi serta Mario Andrew dan Galang Tanura sebagai Komisaris yang semuanya 

diangkat oleh PT BS selaku pemegang saham sebesar 30% (tiga puluh persen). 

8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, terjadi perpindahan dana dari rekening Bank 

BMO atas nama PT BBS sebesar $5000.000 USD ke rekening Bank BMO atas 

nama PT BS via Bank BMO cabang sudirman. 

9. Bahwa ketika dilakukan penyelidikan, perpindahan dana tersebut dilakukan oleh 

Maria Anwa dan Chalista Lubis yang keduanya berkedudukan sebagai direksi dari 

PT BBS dan merupakan perwakilan dari PT BS. 

10. Bahwa hingga pada tahun 2019, dokumen izin usaha dan izin operasional yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk PT BBS belum kunjung diterbitkan 

dan tidak adanya pembenahan fasilitas-fasilitas kantor untuk operasional PT BBS 

sejak perusahaan tersebut didirikan. Hal ini menyebabkan B&C mengalami 

kerugian karena B&C telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertulis di 

dalam JVA. 

11. Bahwa B&C sudah memenuhi kewajiban berdasarkan JVA berupa 10 unit Mobil 

Colt Diesel Double dan kerjasama dengan pihak penerbangan kargo yakni PT 

Hardiplane untuk memudahkan kegiatan PT BBS



 

 

 

 

 

III. Isu Hukum 

 Bagaimana kedudukan dari JVA yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, 

yang apabila ternyata ditemukan salah satu pihak telah melanggar ketentuan-

ketentuan yang termaktub dalam perjanjian tersebut? 

 Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan PT BBS terkait dana yang berpindah 

ke PT BS? Dan apabila masalah ini ingin diselesaikan ke BANI maka hal-hal apa 

saja yang harus dilakukan oleh B&C? 

 Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh B&C agar PT BS dapat memenuhi 

kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan JVA? 

 

 

IV. Analisis 

 
 

A. JVA yang telah disepakati berkedudukan sama seperti undang-undang bagi 

kedua belah pihak dan menjadi landasan hukum apabila ditemukan salah 

satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub 

 
1. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(“KUHPerdata”), suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, 

yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, B&C dan PT BS 

telah menyepakati hal-hal pokok di dalam JVA, di mana kedua belah pihak secara 

hukum telah cakap untuk membuat suatu perikatan. Kemudian, di dalam JVA 

tertulis dengan jelas bahwa terdapat objek perjanjian yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, yang berarti isi dari JVA 

tersebut memiliki sebab yang halal. Dengan demikian, JVA yang telah dibentuk 

memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sehingga secara hukum sah dan 

mengikat bagi kedua belah pihak. 



 

 

2. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (“UU PM”), bentuk kerja sama Joint Venture dalam undang- 

undang dapat diklasifikasikan sebagai penanaman modal asing yang mana dalam 

hal penanaman modal asing di Indonesia harus membuat kerjasama antara pemodal 

asing dengan pemodal nasional dalam suatu perjanjian yang disebut JVA.1 Maka 

dari itu, JVA memiliki kedudukan penting sebagai dasar dari adanya kegiatan 

kerja sama kedua belah pihak dalam pembentukan perusahaan modal 

ventura. 

3. Selanjutnya, pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam JVA, kedua belah pihak 

sama-sama sepakat dalam mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dengan 

demikian, kedudukan JVA adalah setara dengan undang-undang bagi kedua 

belah pihak asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kepatutan, dan 

kesusilaan. 

4. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 JVA, kedua belah pihak mempunyai 

hak dan kewajibannya masing-masing yang telah disepakati bersama. Oleh sebab 

itu, PT BS telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi 

kewajibannya yang telah disepakati bersama dan Pasal 5 JVA dapat menjadi 

dasar bagi B&C dalam menuntut ganti kerugian. 

5. Sehubungan dengan adanya kelalaian dalam hal memenuhi suatu prestasi, maka 

menurut Pasal 1243 KUHPerdata, PT BS yang melakukan kelalaian dalam 

kewajibannya di dalam JVA diwajibkan untuk membayar ganti kerugian. 

Kemudian terkait ganti kerugian bagi pihak B&C yang terdampak dari adanya 

kelalaian suatu prestasi, diberikan beberapa pilihan klaim tuntutan berdasarkan 

Pasal 1267 KUHPerdata, yakni pihak yang melakukan wanprestasi tersebut wajib 

memenuhi atau melaksanakan perjanjian yang ada jika masih dapat dilakukan atau 

dapat pula membatalkan perjanjian tersebut disertai pembayaran ganti kerugian. 

Oleh karena PT BS tidak melakukan kewajibannya yang tertulis dalam JVA, yakni 

melakukan pengurusan seluruh izin yang berkaitan dengan operasional perusahaan 

hingga akhir 2018, maka pihak B&C yang dirugikan atas adanya kelalaian 

yang timbul dari PT BS memiliki hak untuk meminta klaim tuntutan, dan 

berlaku pula sebaliknya. 

 

1 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal (PT. Raja Grafindo 2012). [192]. 



 

 

6. Berdasarkan Pasal 13 JVA, apabila PT BS melakukan pelanggaran baik 

pelanggaran atas norma-norma hukum, maupun kewajiban-kewajiban yang ada di 

dalam JVA, maka pihak B&C berhak melakukan dan mengajukan klaim dan 

meminta ganti rugi serta pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar. Dengan 

demikian, penerapan sanksi di dalam JVA sejalan dengan apa yang diatur di dalam 

Pasal 1267 KUHPerdata. Oleh sebab itu, Pasal 13 JVA ini dapat diterapkan 

secara bersamaan dengan Pasal 1267 KUHPerdata dalam hal pengaturan 

sanksi. 

 

 

B. PT BBS dapat meminta pertanggungjawaban terkait perpindahan dana ke PT 

BS dan B&C dapat melakukan upaya Mediasi melalui BANI dan ketika upaya 

mediasi tidak tercapai, maka dapat mengajukan Permohonan Arbitrase 

 
1. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (“UU PT”), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

Dapat diartikan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus 

berorientasi pada kepentingan perseroan serta maksud dan tujuan perseroan. 

Artinya kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Direksi harus dilakukan 

untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan 

kepentingan pribadi atau pihak lain daripada kepentingan Perseroan.2 

2. Namun, pada kenyataannya, pada tanggal 13 Maret 2018, terjadi transaksi tanpa 

persetujuan RUPS sejumlah $5.000.000 USD dari rekening Bank BMO milik PT 

BBS ke rekening Bank BMO milik PT BS yang dilakukan oleh Maria Anwar dan 

Chalista Lubis selaku Direksi PT BBS yang juga merupakan perwakilan PT BS. 

Sebagaimana diatur pada Pasal 14 Ayat (2) APPT, perbuatan hukum untuk 

mengalihkan seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan baik dalam satu 

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu 

sama lain, harus mendapatkan 

 

 

 

2 Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris (Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia 2009). [31]. 



 

 

persetujuan RUPS. Oleh sebab itu, tindakan Direksi tersebut tidak sepatutnya 

dilakukan tanpa persetujuan RUPS. 

3. Di samping itu, Direksi yang melakukan transaksi tanpa persetujuan RUPS tersebut 

beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan penerbitan Surat Izin 

Usaha PT BBS serta digunakan untuk pembenahan beberapa fasilitas kantor. 

Namun, faktanya, hingga tahun 2019, Surat Izin Usaha PT BBS belum ada serta 

tidak ada pembenahan fasilitas kantor sejak PT BBS didirikan. Sehingga, tindakan 

Direksi tersebut tidak untuk kepentingan korporasi, serta PT BS tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera pada Pasal 5 Ayat (1) huruf 

a JVA yang mana tindakan Direksi tersebut dapat dikatakan sebagai representatif 

dari PT BS. Dengan demikian, apabila merujuk pada Pasal 13 Ayat (2) JVA, maka 

B&C berhak mengajukan klaim dan ganti rugi serta pertanggungjawaban. 

4. Kemudian, atas transaksi tanpa persetujuan RUPS tersebut, dapat dipandang 

bahwa PT BS tidak memenuhi kewajibannya untuk menerapkan sistem open 

management (secara transparan dan terbuka) dan good corporate governance 

(tata kelola perusahaan yang baik) sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) 

huruf c JVA di mana PT BS sebagai Pihak Pertama. 

5. Terhadap tindakan Direksi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka tentu 

telah merugikan B&C sebagai Pihak Pertama yang telah memenuhi 

kewajibannya. Pertama, terkait penyalahgunaan tugas dan wewenang Direksi. Hal 

tersebut merugikan mengingat dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional PT BBS. 

6. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila mengacu pada Pasal 97 Ayat (3) UU 

PT, yaitu Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut bukan 

untuk kepentingan perseroan serta tidak sesuai dengan tugas dan wewenang 

Direksi sebagaimana diatur dalam APPT dan dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. 

7. Kemudian, dikarenakan tindakan Direksi tersebut tidak sesuai dengan tugas dan 

wewenang Direksi sebagaimana diatur pada APPT. Oleh karena itu, PT BBS dapat 

mengambil tindakan untuk diadakannya RUPS Luar Biasa yang tujuannya 



 

 

mengganti jajaran direksi dari perwakilan PT BS dengan tetap memperhatikan 

Anggaran Dasar. 

8. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat dilakukan 

dengan mendahulukan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama, yaitu 

dengan melakukan Mediasi di antara kedua belah pihak. Sebagaimana termuat 

dalam Pasal 

12 JVA, Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan bersama dalam 

menyelesaikan sengketa, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, maka salah satu 

Pihak dapat menyerahkan sengketa tersebut kepada BANI dan tunduk pada 

ketentuan- ketentuan yang berlaku. 

9. Sehubungan dengan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui 

BANI, maka upaya mediasi dapat dilakukan melalui Mediasi BANI sesuai 

dengan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

Nomor: Per- 02/BANI/09/2016 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase 

(“PERBANI 2/2016”) 

10. Apabila upaya Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 60 

(enam puluh) hari kerja, B&C dapat mengajukan Permohonan Arbitrase untuk 

menjamin hak-hak B&C dapat terpenuhi. Selain itu, mengingat B&C 

merupakan pihak yang berkepentingan, maka untuk membuktikan adanya hak B&C 

yang dilanggar, B&C dapat mengajukan alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 

34 Ayat (2) PERBANI 2/2016, yaitu dapat berupa bukti tertulis (termasuk bersifat 

elektronik), bukti saksi, persangkaan, dan pengakuan atau sumpah. 

11. Adapun sebagai tambahan, bukti yang dapat diajukan oleh B&C adalah berupa 

mutasi Rekening Bank BMO milik PT BBS ke Rekening Bank BMO milik PT BS, 

hasil penyelidikan, serta percakapan Email antara XIAN TIAO dengan MARIA 

ANWAR dan CHALISTA LUBIS. 

 

 

C. B&C dapat menuntut PT BS atas dasar PMH dan Wanprestasi dengan 

diselesaikan secara mediasi atau dapat mengajukan Arbitrase ke BANI 

 
1. Sebagaimana diatur pada Pasal 5 JVA mengatur hak dan kewajiban pada bagian 

kewajiban PT BS, pada huruf a menegaskan bahwa PT BS diharuskan memenuhi 

seluruh 



 

 

perizinan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sampai akhir 

tahun 2018. Namun, pada faktanya, hingga akhir tahun 2019 PT BS belum 

melengkapi seluruh Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan operasional. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa PT BS lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana tertera pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a JVA. 

2. Kemudian pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c JVA, PT BS wajib menerapkan sistem 

open management dan good corporate governance. Namun melihat adanya 

tindakan dari direksi PT BS yakni Maria Anwar dan Chalista Lubis yang 

melakukan transaksi rekening tidak mengatasnamakan perseroan serta tidak adanya 

kejelasan saat dimintai keterangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa PT BS 

tidak merepresentasikan sistem Good Corporate Governance dan sistem open 

management dalam pengelolaan PT BBS. 

3. Berikutnya, tindakan kedua direksi tersebut tergolong sebagai Perbuatan 

Melawan Hukum (“PMH”) karena melanggar ketentuan yang ada di dalam 

Pasal 14 Ayat 

(2) APPT yang kemudian merujuk pada Pasal 92 Ayat (1) UU PT yakni Direksi 

menjalani pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan berdasarkan maksud 

dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan ini dicantum pada Anggaran 

Dasar PT.3 Oleh karena itu, transaksi demikian tidak sesuai dengan APPT PT BBS 

serta membuat rugi PT sehingga direksi wajib dimintai pertanggungjawaban secara 

pribadi atas tindakannya berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) UU PT. 

4. PT BBS melalui perwakilan dari B&C dapat mengupayakan untuk diadakannya 

RUPS Luar Biasa untuk segera membahas permasalahan tindakan direksi 

tersebut dan berkemungkinan dilakukannya pergantian direksi atau 

mendorong dewan komisaris agar memberhentikan Maria Anwar dan 

Chalista Lubis selaku direksi dari PT BBS disertai dengan alasan sesuai pada 

Pasal 106 Ayat (1) UU PT. 

5. Kemudian, sehubungan dengan adanya kelalaian yang timbul dari kewajiban yang 

dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf A dan C JVA, maka PT BS sudah 

sepatutnya dikenakan wanprestasi. Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata 

adalah suatu prestasi yang tidak terpenuhi; dengan sendiri hak pihak lain tersebut 

tidak terwujud; dan tidak dilakukannya prestasi tersebut menimbulkan kerugian. 

Akibat dari Wanprestasi, 

 

3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 



 

 

B&C berhak untuk mengajukan Klaim tuntutan kepada PT BS berupa 

pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan 

perjanjian, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. 

6. Selanjutnya, apabila merujuk pada Pasal 12 JVA mengenai penyelesaian 

sengketa, upaya untuk memenuhi tuntutan kewajiban tersebut dapat diselesaikan 

dengan mediasi dari kedua belah pihak selama 60 (enam puluh) hari waktu 

kerja. Lebih dari itu B&C dapat menyerahkan sengketa tersebut kepada 

BANI. 

7. Dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja, B&C dapat melakukan 

tindakan berupa teguran atau peringatan dengan melayangkan somasi pada PT BS 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yakni pihak yang lalai dapat 

dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis.4 Somasi 

yang tidak dipenuhi jelas akan semakin memperkuat kedudukan B&C atas 

wanprestasi yang dilakukan oleh PT BS 

8. Pemberian somasi dapat dilakukan 2 (dua) kali. Pertama, ditujukan untuk 

memberikan peringatan ringan kepada PT BS serta meminta adanya 

pertanggungjawaban atau tindakan untuk segera memenuhi kewajiban 

dengan mengedepankan upaya mediasi antar kedua belah pihak dalam kurun 

waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum sengketa diserahkan kepada BANI 

menurut JVA. Apabila somasi pertama tidak ditanggapi maka somasi kedua dapat 

diberikan dengan peringatan yang lebih tegas berupa peringatan keras disertai 

pilihan penyelesaian, yakni apakah ingin menyelesaikan permasalahan melalui 

upaya mediasi atau upaya arbitrase melalui BANI. 

9. Sengketa yang dibawa ke BANI akan diproses oleh majelis arbitrase serta 

mendorong untuk dilakukan mediasi yang akan dibantu oleh mediator yang 

ditunjuk oleh BANI mengacu pada PERBANI 2/2016. Kemudian apabila mediasi 

dari BANI tidak tercapai maka akan langsung diarahkan pada arbitrase yang 

nantinya keputusan tersebut akan dihasilkan oleh arbiter dan keputusan akan 

bersifat final dan mengikat serta Majelis Arbitrase dapat memutuskan berdasarkan 

keadilan serta kepatutan (ex aequo et bono). 

 

 

 

4 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (PT. 
Raja Grafindo Persada 2014).[8-9] 



 

 

V. Kesimpulan 

Dengan demikian, berdasarkan analisis Legal Yustisi Law Firm atas permasalahan 

serta informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa: 

1. PT BS dan B&C telah menyepakati JVA di mana JVA tersebut mengikat 

seperti undang-undang bagi keduanya sehingga kedua belah pihak 

diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. 

2. Tindakan Direksi Perwakilan PT BS telah melanggar ketentuan-ketentuan 

APPT, JVA, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu juga 

merugikan B&C sebagai Pihak Pertama 

3. Upaya yang dapat dilakukan B&C adalah melakukan Mediasi. Akan tetapi, 

apabila Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka dapat 

mengajukan Permohonan Arbitrase ke BANI dan mengajukan klaim 

tuntutan. 

 

 

VI. Rekomendasi 

Demikian Pendapat Hukum ini, berikut kami sampaikan sebagai bahan 

pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya sebagai berikut: 

1. B&C dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan mengedepankan upaya 

Mediasi melalui BANI untuk tetap menjaga hubungan yang baik antara 

B&C dengan PT BS. Akan tetapi, apabila upaya Mediasi tidak berhasil, 

maka B&C dapat mengajukan Permohonan Arbitrase melalui BANI dengan 

menyertakan bukti sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. 
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Indonesia’s Responsibility to Protect and Fulfill the Rights of the Refugees 

During COVID-19 Pandemic 

 

 Kevin Akbar Sanabil, Muhamad Hanif Renanda, and Qiyamullail Nuzhul Islam 

Faculty of Law, Universitas Brawijaya  

 

“No one puts their children on a boat unless the water is safer than the land” 

- Warsan Shire 

 

1. Background 

 

It is the responsibility of States to protect their citizens' rights, and when 

their government is unable or unwilling to do so, individuals may face such severe 

threats that they are forced to flee their country and seek safety elsewhere. If this 

happens, another nation has to step in to ensure that the basic rights of the 

refugees are respected. This condition is known as ‘international protection’.1 

People who have fled war, violence, conflict, or persecution and have crossed an 

international border to find safety in another country are known as refugees.2 They 

are forced to flee and seek protection from other countries in the hope that there 

will be a restoration of the rule of law in their own countries so they can come 

back home one day. 

 

The handling of the refugees in Indonesia is carried through coordination 

between the Indonesian government and UNHCR in Indonesia and/or other 

                                                      
1 N. Frances, K. Judith,  A guide to international refugee protection and building 

state asylum systems,  (Inter-Parliamentary Union and United Nations High 

Commissioner for Refugees 2017).[15]. 
2 UNHCR, ‘What is Refugee?’ (UNHCR Website, 2020) 

https://www.unhcr.org/what-is-a-

refugee.html#:~:text=Refugees%20are%20people%20who%20have,possessions%

2C%20jobs%20and%20loved%20ones accessed  21 January 2021. 



 

 

international organizations related to refugees.3 In 1979, Indonesia worked with 

UNHCR to give refugees temporary shelter while trying to send them back to 

their countries if possible or transfer them to third countries, in other words, 

position itself as a transit country.4 Until now, this practice has become a common 

practice in Indonesia. Another reason why Indonesia chooses to position itself as a 

transit country is due to the fact that Indonesia is not a resettlement country based 

on the mandate of the 1951 Convention concerning the Status of Refugees and its 

1967 Protocol. Furthermore, the government of Indonesia continues to struggle to 

fulfill the fundamental rights of refugees, such as housing and employment.5 

 

In late 2019, COVID-19 had emerged and quickly became a pandemic. This 

only means that protection and fulfillment of the rights of refugees are more 

important than ever to be maintained by States. There are many challenges faced 

in dealing with refugees in Indonesia during this hard time of the pandemic. For 

example, the waiting period for refugees to get a third country to accept them is 

getting longer. Even before the pandemic, some refugees stayed in Indonesia for 

more than ten years, and now that most countries are closing their borders, 

refugees became Indonesia’s full responsibility for the time being. The pandemic 

has become more severe now, and a question then arose. How can Indonesia 

fulfill the rights of the refugees now, knowing that they were already struggling 

even before the crisis? This question poses an important point not just because it 

is the mandate of the constitution but also because as a part of global society to 

honor human rights as a core principle, we have the obligation to save those who 

are in need of protection. 

 

 

                                                      
3 Presidential Regulation No.125 of 2016 concerning the Handling of Refugees 

from Abroad, Article 2 (1). 
4 Presidential Decree No.38 of 1979  concerning Coordination of Completion of 

Vietnamese Refugees Problem in Indonesia. Article (3). 
5Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, Herman Suryokumoro, ‘The Reason of Indonesia 

Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in 

Indonesia’ (2017) Law Faculty of Brawijaya University. 



 

 

2. Legal Issues 

a. Indonesia Obligations to Protect and Fulfill the Rights of Refugees 

b. The Handling of Refugees in Indonesia During COVID-19 Pandemic 

 

3. Legal Basis 

a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia  

b. Law No. 37 of 1999 Concerning Foreign Relations  

c. Law No. 6 of 2011 Concerning Immigration 

d. President Regulations  No. 125 of 2016  Concerning the Handling of 

Refugees from Abroad   

e. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees 

f. The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees 

 

4. Analysis 

 

A. Indonesia’s Obligations to Protect and Fulfill The Rights of Refugees   

 

As a constitutional state, Indonesia regards human rights as its core 

principle as it’s explicitly enshrined in its constitution. Furthermore, Indonesia has 

ratified several international treaties concerning fundamental rights, such as 

ICCPR, ICPPED, CEDAW, and CAT.  Indonesia has also enacted Law No.39 of 

1999 concerning Human Rights which was heavily influenced by the Universal 

Declaration of Human Rights.6 Thus, it evokes an obligation for Indonesia to 

maintain and protect the refugees in the name of human rights which followed 

with the enactment of article 28 G paragraph 1 of the 1945 Constitution, Law No. 

37 of 1999, and Presidential Regulations No. 125 of  2016. 

 

                                                      
6 El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 

1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (2nd ed.) (Kencana 

2005). 



 

 

Despite the fact that Indonesia is a non-party to neither The 1951 

Convention nor its 1967 Protocol, Indonesia is bound to a provision stated in both 

treaties, that is the non-refoulement principle that prohibits States from 

transferring or removing refugees from their jurisdiction where there is substantial 

reasoning that they would be at risk of irreparable harm upon return.7 It is due to 

the fact that the non-refoulement principle has become an international norm that 

binds all states including those who have not yet become a party to the 1951 

Convention or its 1967 Protocol as ius cogens.8 UNHCR also stated that nations' 

practices have overwhelmingly indicated that they accept the principle of non-

refoulement as binding thus, implicitly confirming their acceptance of the 

principle.9 

 

One of the views agreeing to the idea that Indonesia is bound to the 

Customary International Law, in particular the principle of non refoulement, is the 

doctrine of monism which regards International Law as superior.10 There is also a 

provision in Presidential Regulations No. 125 of 2016 stating that “the handling of 

refugees must regard the internationally accepted norms and Indonesian refugee 

law”.11 This provision can only mean that Indonesia regards internationally 

accepted norms, including non-refoulement principle, as a valid legal basis and 

                                                      
7  OHCHR, ‘The Principle of Non-Refoulement Under International Human 

Rights Law’ (OHCR Website, 2020). 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/Th

ePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf accessed 25 

January 2021. 
8 Jean Allain, ‘The jus cogens Nature of Non-Refoulement’ (2001) SSRN 

Electronic Journal. 
9 UNHCR, ‘Advisory Opinion on the Exterritorial Application of Non-

Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the status of 

refugees and its 1967 protocol’ (2007) UNHCR.[7]. 
10 Kusumaatmadja, M. & Agoes, E.R, Pengantar Hukum Internasional (Center 

for wawasan nusantara studies, law and development in cooperation with PT. 

Alumni 2003) 
11 Presidential Regulation No.125 of 2016 concerning the Handling of Refugees 

from Abroad, Article 3. 



 

 

can be enforced along with domestic law as is confirmed with the monist views 

stated previously. 

 

All the aforestated laws and the international legal provisions are to ensure 

that the protection and the fulfillment of the rights of the refugees in Indonesia are 

according to standard. Thus, it is within the interest of Indonesia to protect these 

refugees despite not being party to both the 1951 Convention and its 1967 

Protocol. In addition to that, the protection of refugees is also a common state 

practice that is in line with the declaration of human rights. Therefore, protecting 

refugees is an erga omnes obligation, that is a universal obligation that every state 

is bound to, and shall extend to them the protection of the law.12 

 

B. The Handling of Refugees in Indonesia During COVID-19 Pandemic  

 

Until mid-July of 2020, there were at least 13,500 refugees in Indonesia.13 

These refugees mainly stay at a refugee camp and are the responsibility of the 

Indonesian government along with UNHCR and other international organizations. 

Unfortunately, there has been dissension between the Indonesian government and 

UNHCR lately. In 2019, the Indonesian government recommended UNHCR to 

start a burden-sharing in taking care of the refugees who were supposed to stay 

only for transit yet ended up abandoned in West Jakarta. Indonesian government 

claimed that UNHCR turned a blind eye to these refugees.14 This problem 

becomes more serious because of the situation of the pandemic. Moreover, many 

refugees faced numerous health-related concerns even before the COVID-19 

pandemic, such as infectious outbreaks caused by a lack of essential health care 

                                                      
12 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) 

(New Application: 1962). Paragraph 33. 
13 UNHCR, ‘Pengungsi di Indonesia’ (UNHCR Website, 2020) 

https://www.unhcr.org/id/ accessed 19 January 2021. 
14 P. Diva, ‘Indonesia Dorong UNHCR Selesaikan Masalah Pengungsi’ 

(AntaraNews, 2019) 

https://www.antaranews.com/berita/997592/indonesia-dorong-unhcr-selesaikan-

masalah-pengungsi  accessed 19 January 2021. 



 

 

and social services.15 Many human rights organizations raised the alarm about the 

plight of refugees and asylum seekers,16 which should be a wake-up call for the 

Indonesian government to take the problem more seriously.  

 

Another problem that refugees faced during the COVID-19 Pandemic in 

Indonesia is the limited access to healthcare and sanitation facilities, especially for 

refugees who have not been identified by UNHCR.17 Furthermore, IOM has 

stopped their aid to refugee camps in Indonesia. Hence, these unidentified 

refugees have to fight for their lives on their own during the COVID-19 

pandemic.18 These problems occur because there are no provisions concerning the 

status and empowerment of refugees in Indonesia. Until now, the Indonesian 

government still relies on UNHCR in granting the status of refugees. Thus, the 

refugees who have not yet been identified by the UNHCR are being scattered with 

no legal certainty.  

 

There are short-term and long-term solutions to the aforementioned 

problems. For the long-term solution, the Indonesian government can ratify the 

1951 Convention and its 1967 protocol with the intent to have the authorities for 

granting a status for refugees and a legal basis to empower them. For the short-

term solution, the Indonesian government can improve their diplomacy towards 

                                                      
15 Sharara, S. L, Kanj, S. S, ‘War and infectious diseases: challenges of the Syrian 

civil’ (2014) X PLoS Pathogens. 
16 Margaret Evans. ‘Aid workers brace for impact of coronavirus in refugee 

camps’ (CBC News,  2020) 

https://www.cbc.ca/news/world/aid-workers-brace-for-impact-of-coronavirus-in-

refugee-camps-1.5506172  accessed 23 January 2021. 
17 UNHCR, ‘UNHCR increases refugees resilience amid unpredictability of 

COVID-19 pandemic’ (UNHCR Press Release, 2020). 

https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/06/Press-Release-

Assistance-Distribution-ENGLISH-FINAL.pdf accessed 27 January 2021. 
18Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , ‘Kerentanan Pengungsi pada 

Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia’ (LIPI Website, 2020). 

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-

kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia accessed 27 

January 2021. 
 



 

 

the resettlement countries in order to accelerate the refugees’ transit stay in 

Indonesia. Furthermore, the Indonesian government can enact presidential 

regulations or other provisions to regulate the handling of refugees during 

COVID-19 pandemic. 

 

5. Conclusion & Recommendations 

 

Even though Indonesia is bound to the principle of non-refoulement to 

accommodate refugees, Indonesia still needs an additional legal basis concerning 

the status and empowerment of refugees from abroad because the current law is 

not enough to cover the issues, especially in this time of the pandemic.  

 

1. Recommends the Indonesian government to ratify The 1951 Convention 

with its 1967 Protocol in establishing legal certainty in protecting and 

fulfilling refugees’ rights. 

2. Further recommends the Indonesian government to issue policies 

regulating the empowerment of refugees during pandemics. 

3. Urges local governments to participate in the implementation of 

Presidential Regulations No.125 of 2016 to protect and fulfill the rights 

of refugees in Indonesia as its mandate. 
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RUU EBT dan Penggunaan Energi Nuklir Sebagai Alternatif Energi

Terbarukan di Indonesia

Qiyamullail Nuzhul Islam, Muhammad Reza, dan Kevin Sanabil

Universitas Brawijaya

Latar Belakang dan Fakta Hukum

Sejalan dengan pertumbuhan yang sangat cepat di berbagai sektor di

Indonesia seperti pada pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi,

konsumsi energi di Indonesia pun juga terus meningkat. Namun begitu,1

konsumsi energi di Indonesia masih di dominasi dengan sumber energi

non-terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Penggunaan

energi terbarukan hingga tahun 2019, hanya menyumbang 9,15% dari total

penggunaan energi di Indonesia.2

Penggunaan energi non-terbarukan ini juga menimbulkan ancaman serius

jika terus menerus digunakan tanpa regulasi dan pembatasan yang tegas

dari pemerintah. Penggunaan cadangan minyak yang berlebihan dapat

menyebabkan menipisnya atau bahkan habisnya cadangan minyak di

Indonesia. Selain itu, penggunaan energi non-terbarukan sangat

bergantung pada situasi ekonomi dan politik negara-negara yang

menyebabkan harga yang tidak stabil dan dapat berdampak buruk pada

perekonomian negara jika terus digunakan. Kemudian, polusi dari gas

rumah kaca juga menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global

yang sangat buruk dampaknya terhadap lingkungan dan kelangsungan

hidup umat manusia.3

3 Abubakar Lubis, ‘Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan’ (2007) Jurnal Teknik
Lingkungan Vol.8 No.2 Hlm.155.

2 Ibid.

1 Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Bauran Energi Nasional, (Sekertariat Jenderal DEN
2020).



Bedasarkan permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan

peraturan perundang-undangan berhubungan dengan energi terbarukan

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan

Energi Nasional (PP79/2014), Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PP 3/2016),

dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum

Energi Nasional (PP22/2017). Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut

pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas dalam

RIPIN, disebutkan bahwa industri Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

(PLTN) akan dikembangkan pada tahun 2020-2024 dan 2025-2035.

Teknologi rekayasa nuklir (fisi) akan dikembangkan pada tahun

2015-2019 dan 2020-2024, sedangkan teknologi rekayasa nuklir (fisi &

fusi) akan dikembangkan pada tahun 2025-2035.

Namun begitu, target penggunaan energi dari energi terbarukan sebesar

23% masih jauh dari target. Dengan desakan untuk meningkatkan

penggunaan energi terbarukan, DPR-RI mulai membahas Rancangan

Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT). Pembahasan mengenai

perlunya akselerasi PLTN mulai banyak dibicarakan. Sebagian

berpendapat untuk tidak memasukkan penggunaan energi nuklir karena

telah tertuang alam UU Nomor 10 Tahun 1997 (UU 10/1997) tentang

Ketenaganukliran, namun juga ada yang berpendapat bahwa pengaturan

pada UU10/1997 masih terlalu umum dan belum cukup untuk

mempercepat pembangunan PLTN dan penggunaan energi nuklir sebagai

energi terbarukan di Indonesia.

Permasalahan



Apakah pembangunan PLTN dan percepatan penggunaan energi nuklir

sebagai sumber energi terbarukan perlu dilaksanakan untuk mempercepat

penggunaan EBT di Indonesia?

Jawaban Singkat

Meskipun telah diatur pada RUU EBT, Indonesia tidak siap untuk

menggunakan PLTN dan energi nuklir, dan tetap harus menjadikannya sebagai

pilihan terakhir sesuai dengan peraturan yang tertuang pada peraturan

perundang-undangan sebelumnya.

Analisis

Penggunaan energi nuklir sebagai alternatif energi non-terbarukan semakin

dekat dengan kenyataan setelah terdapat beberapa ketentuan mengenai

pernggunaan energi nuklir dan pembagunan PLTN dalam draft RUU EBT

pada draft RUU EBT 25 Januari 2021. Draft tersebut mengatur mengenai izin

bisnis, aspek institusional, pengawasan dan pemanfaatan energi nuklir.

Sebagai tambahan, pada draft tersebut juga mengatur mengenai badan

pertimbangan penggunaan energi nuklir yang bertugas untuk membuat strategi

nasional untuk penggunaan energi nuklir serta kewajiban mengenai

pembuangan limbah radioaktif.

Namun begitu, pada naskah akademik RUU EBT, tidak terdapat

penjelasan mengenai mengapa penting bagi Indonesia untuk menggunakan

energi nuklir pada kondisi saat ini. Karena perlu diketahui dalam PP79/2014,

diatur bahwa penggunaan eneri nuklir merupakan pilihan terakhir dalam

pemenuhan kebutuhan energi nasional dan harus mengutamakan EBT lain

yang dapat dimanfaatkan. Namun begitu, melihat kondisi perkembangan EBT4

4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 11
Paragraf 3.



di Indonesia yang hanya 1.85% setiap tahunnya, pertanyaan mengenai

seberapa penting percepatan penggunaan energi nuklir tetap harus menjadi

perhatian yang harus dibahas.

Berhubungan dengan itu, Indonesia hanya memiliki cadangan uranium

untuk menggunakan sebuah PLTN dengan kapasitas 1000Mw dengan jangka

waktu 43 tahun. Dengan begitu, meskipun Indonesia menghabiskan seluruh5

cadangan uranium yang ada di Indonesia – jumlah tersebut hanya dapat

digunakan untuk mengoperasikan sebuah PLTN dengan waktu yang sangat

singkat. Fakta ini mengindikasikan bahwa energi nuklir dan PLTN bukanlah

solusi paling tepat untuk solusi energi jangka panjang bagi Indonesia.

Lebih lanjut, jika melihat perbandingan dari penggunaan energi nuklir

pada negara lain, banyak negara-negara yang telah meninggalkan energi

nuklir. Penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi global terus menurun

dari 17% pada tahun 1996 menjadi 10,5% pada tahun 2018. Fakta ini

kemungkinan besar berhubungan erat dengan meningkatnya waktu rata-rata

pembangunan yang dibutuhkan, dari sekitar 6 tahun (sebelum 1990) menjadi

11 tahun pada 2019. Angka ini diprediksi akan semakin bertambah sejalan6

dengan semakin bertumbuhnya proyek PLTN yang tidak selesai. Salah satu

contoh adalah proyek PLTN Olkiluoto di Finlandia, yang telah terlambat 12

tahun dari rencana awal dengan biaya yang telah bertambah tiga kali lipat dari

rencana awal dari perkiraan 3Milyar Euro menjadi 11Milyar Euro. Sebagai

tambahan, PLTN Flamanville di Perancis juga telah mengalami keterlambatan

hingga 10 tahun dari rencana awal dan baru dapat beroperasi pada awal tahun

2023. Masih sama dengan PLTN Olkluoto, biaya PLTN Flamanfille mencapai

12,4Milyar Euro dari rencana awal 3,3Milyar Euro. Terakhir, terdapat PLTN

6 Schneider, M & Froggat, A, 2019, The World Nuclear Industry Status Report 2019,
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2019-v2-lr.pdf, diakses pada 9 Februari 2021.

5 Imam Bastori, Muchamad Djoko Birmano. ‘Analisis Ketersediaan Uranium di Indonesia untuk
Kebutuhan PLTN Tipe PWR 100Mwe’ (2017) Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, vol 19, no. 2,
pp.95-102.



Volgtale di Amerika Serikat yang akhirnya batal dibangun karena biaya yang

jauh dari perkiraan dari rencana awal 14Milyar USD menjadi 29Milyar USD.

Jika melihat dari rencana penggunaan PLTN dan energi nuklir pada RUU

EBT, faktor keamanan dan keselamtan juga dipertanyakan. RUU EBT gagal

menjawab pertimbangan menenai keselamatan dan keamanan ketika PLTN

akan dibuat di masa yang akan datang. RUU EBT hanya menjelaskan

mengenai Pemerintah Pusat yang menyediakan fasilitas penyimpanan

berkelanjutan untuk limbah radioaktif tinggi. Meskipun begitu, aspek

manajemen masih jauh dari komprehensif. Perlu diperhatikan bahwa racun

dari limbah radioaktif dapat bertahan dalam waktu yang sangat panjang.

Limbah dari bahan utama PLTN seperti Uranium-235 dan Plutonium-239 baru

dapat aman dengan kontak manusia setelah 24.000 tahun.

Pengurusan limbah dari PLTN ini juga menjadi permasalahan di berbagai

negara yang telah menggunakan PLTN dan energi nuklir. Secara umum,

awalnya limbah dari PLTN disimpan didekat PLTN dan nantinya dibawa ke

tempat pembuangan yang lebih aman. Permasalahan yang sering muncul

adalah adanya kemungkinan limbah tersebut tumpah saat proses pemindahan

atau adanya kebocoran limbah pada tempat penyimpanan. Lebih dari itu,

sulitnya mencari tempat yang aman untuk menyimpan limbah PLTN juga isu

yang harus dipertambangkan dengan serius. Para peneliti sepakat bahwa

membangun PLTN tanpa mempertimbangkan secara matang mengenai

pembuangan limbah PLTN merupakan kesalahan yang fatal dan sangat

berbahaya.7

Kesimpulan

7 Rose Kivi, “How Does Nuclear Energy Affect the Environment”,
https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.html , Diakses pada 1 May
2020



Dengan resiko yang sangat tinggi, masih menjadi pertanyaan bagaimana

Pemerintah dapat menjamin bahwa pengembangan energi nuklir di masa

depan tidak akan menimbulkan permasalahan lingkungan dan membahayakan

nyawa masyarakat. Hal ini diperparah dengan masa sekarang dimana

pengawasan dan pengaturan mengenai perlindungan lingkungan telah

melemah setelah diundangkannya RUU CIPTA KERJA. Dengan hal-hal yang

telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak siap

untuk menggunakan PLTN dan energi nuklir, dan tetap harus menjadikannya

sebagai pilihan terakhir sesuai dengan peraturan yang tertuang pada peraturan

perundang-undangan sebelumnya.
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Berebut Klaim Wilayah Antartika : Kontestasi Memperebutkan Sumberdaya ? 

 

Kevin Akbar Sanabil 

Universitas Brawijaya 

 

Antartika merupakan wilayah kontinen yang berada di kutub selatan bumi. 

Antartika memiliki luas sebesar 14 juta km2, sehingga dengan luas sebesar itu ia juga 

dikategorikan sebagai benua. Antartika juga menjadi satu-satunya benua yang tidak 

dihuni oleh penduduk asli dan tidak berstatus sebagai sebuah negara ataupun subjek 

hukum internasional. Hal itu membuat negara-negara berebut klaim sepihak terhadap 

wilayah antartika sehingga menimbulkan konflik internasional. Untuk meredam situasi 

tersebut pada tahun 1959 diadakan perjanjian Antartika yang ditandatangani oleh 12 

negara diantaranya, Amerika Serikat, Argentina, Afrika selatan, Australia, Belgia, 

Chili, Perancis, Jepang, Selandia baru, Norwegia, Inggris dan Irlandia utara. Hingga 

pada tahun 2019 sudah ada 54 negara yang ikut menandatangani Perjanjian Antartika. 

Perjanjian tersebut berisi tentang fungsi antartika yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan damai serta dilarangnya berbagai aktivitas militer yang dibangun di 

wilayah tersebut.1  

Pembentukan Perjanjian Antartika membentuk suatu akibat hukum yang 

tentunya tertera dalam pasal IV ayat 2 bahwa tidaklah sah, tidak boleh atau menolak 

adanya suatu klaim teritorial terhadap wilayah antartika dari negara manapun selama 

perjanjian tersebut berlaku.2 Namun pada nyatanya, masih terdapat negara yang 

mengabaikan perjanjian tersebut dengan mengklaim wilayahnya yang bertumpang 

tindih dengan wilayah negara lain sehingga memicu sebuah konflik yang didasarkan 

                                                           
1 Sylvana Toemon, perjanjian antartika, bobo.grid.id (23.10.2017), 
https://bobo.grid.id/read/08678461/perjanjian-antartika  
2 Hariandy Putra Aruan, Putu Tuni Cakabawa, ‘Dasar Suatu Negara melakukan Klaim Wilayah Benua 
Antartika dan Akibat Hukum yang Timbul menurut Hukum Internasional’ (2019) Fakultas Hukum 
Universitas Udayana 

https://bobo.grid.id/read/08678461/perjanjian-antartika


oleh faktor geopolitik Seperti yang dilakukan Inggris pada tahun 2007 mengklaim 

secara defacto wilayahnya yang bertumpang tindih dengan wilayah Argentina dan 

Chili hingga kedua negara tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa mereka 

menentang keras tindakan Inggris dan tidak mengakui adanya klaim tersebut dengan 

mengirimkan delegasinya masing-masing.3 Hal itu diulang kembali pada tahun 2012 

oleh Inggris dengan memberikan nama pada wilayah Antartika dengan nama Queen 

Elizabeth Land yang kemudian ditentang oleh pemerintah argentina karena wilayah 

tersebut juga merupakan wilayah bagian dari Antartika milik Argentina.4 Disamping 

itu juga banyak negara seperti China yang mendirikan Pos penelitian di Antartika 

Timur.5 Melihat hal tersebut, faktor wilayah Antartika banyak diperebutkan oleh 

berbagai negara tidak lain dan tidak bukan karena Antartika menyimpan berbagai 

potensi seperti sumber daya alam seperti minyak bumi, mineral, dan perikanan yang 

melimpah. Dari adanya sumber daya minyak bumi yang dinilai sangat besar mencapai 

200 miliar barel, tentu jumlah tersebut melebihi cadangan minyak yang dimiliki oleh 

sebagian negara di timur tengah, lalu sumber daya perikanan disana juga sangat besar 

dan memiliki nilai jual yang tinggi seperti ikan paus bungkuk, toothfish. Dilansir dari 

data yang dimiliki oleh CCAMLR yang menyebutkan bahwa terdapat penangkapan 

perikanan sebesar 295.000 ton pada tahun 2013-2014. Namun, dari semua aktivitas 

penangkapan itu, terdapat pula aktivitas penangkapan ikan secara illegal yang ironinya 

dilakukan oleh negara yang ikut serta menandatangani Perjanjian Antartika. Kemudian 

di sisi lain, sektor pariwisata juga cukup tinggi walaupun jumlahnya tidak menentu 

setiap tahunnya. Menurut IAATO (International Association of Antartica Tour) 

kunjungan wisatawan dari tahun 2010-2017 berjumlah 284.993 yang tiap tahunnya 

sangat fluktuatif jumlahnya. Dengan adanya potensi wisatawan tersebut, tentu 

                                                           
3 Express, Countries reject Antartic Claims, Express UK (07.03.2009), 
https://www.express.co.uk/news/world/88020/Countries-reject-UK-Antarctic-claim  
4 BBC News, Argentina Angry after Antartic Territory Named After Queen, BBC News (22.12.2012), 
https://www.bbc.com/news/uk-20822582  
5 Tony Firman, berebut kaveling di antartika demi penelitian atau minyak, Tirto.id (17.09.2017), 
https://tirto.id/berebut-kaveling-di-antartika-demi-penelitian-atau-minyak-cwLl  

https://www.express.co.uk/news/world/88020/Countries-reject-UK-Antarctic-claim
https://www.bbc.com/news/uk-20822582
https://tirto.id/berebut-kaveling-di-antartika-demi-penelitian-atau-minyak-cwLl


memberikan keuntungan bagi suatu negara, seperti Inggris karena mendapatkan 

pendapatan dari pajak dan penjualan prangko.6 

Namun melihat semua potensi sumber daya tersebut, hal itu memicu berbagai 

konflik internasional yang berujung pada perebutan territorial di wilayah antartika 

meskipun sudah dibentuk Perjanjian Antartika demi menanggulangi konflik klaim 

teritorial. Sayangnya, hal tersebut tak diindahkan oleh berbagai negara karena 

banyaknya kepentingan yang hadir didalam perebutan wilayah itu. Perlu adanya 

keterlibatan dari komunitas internasional seperti PBB untuk segera memberikan sanksi 

hukum yang merujuk pada kebiasaan-kebiasaan internasional. Selain itu dengan 

semakin banyaknya negara yang ikut meratifikasi Perjanjian Antartika, tampaknya 

perjanjian tersebut perlu diperbaharui menyesuaikan kepentingan seluruh pihak namun 

tidak mengesampingkan tujuan awal dari pembentukan perjanjian tersebut. 

 

                                                           
6 Dwi Hermawan, ‘Klaim Inggris Atas Wilayah Semenanjung Antartika’ (2019), Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Mulawarman 



Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangkan Kegiatan Usaha Energi 

Terbarukan 

 

GADJAH MADA BUSINESS LEGAL ESSAY COMPETITION 2021 

 

PANDEMI COVID-19 SEBAGAI MOMENTUM TRANSISI MENUJU 

PENERAPAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diusulkan Oleh: 

(Mohammad Reza) 

(Dina Berliana Bintang) 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2021 



 



Merujuk pada data Statistical Review of World Energy 2018 yang 

dikeluarkan oleh British Petroleum, pada tahun 2017 Indonesia merupakan salah 

satu negara dengan konsumsi energi primer1 terbesar di kawasan Asia Tenggara 

serta termasuk urutan kelima di Asia Pasifik setelah Cina, India, Jepang, dan Korea 

Selatan dalam hal konsumsi energi primer.2 Di sisi lain, produksi minyak bumi 

selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, dari 346 juta 

barrel (949 ribu bph) pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel (778 ribu bph) 

di tahun 2018.3 Dikarenakan komitmen global dalam pengurangan emisi gas karbon 

serta produksi minyak bumi yang mengalami penurunan, hal tersebut mendorong 

pemerintah untuk meningkatkan peran Energi Baru Terbarukan (“EBT”) sebagai 

solusi dari pemecahan masalah krisis iklim dengan memanfaatkan sumber EBT 

sebagai energi utama guna menjaga ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia. 

Melihat krisis iklim yang terjadi di Indonesia maupun negara di kawasan 

Asia, akhirnya pada tahun 2015 diadakan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 

21 UNFCCC) yang membicarakan tentang pengaturan global dalam upaya 

penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Masalah lingkungan juga 

menjadi perhatian dunia internasional sehingga diselenggarakan Konvensi PBB di 

Paris, Perancis, yang dikenal dengan Paris Agreement. Paris Agreement dilakukan 

guna membahas mengenai komitmen bersama untuk menekan tingginya kenaikan 

suhu global di bawah 2 derajat celcius di atas suhu, serta melanjutkan upaya 

membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celcius, di mana Indonesia juga telah 

menyetujui dan ikut serta berkomitmen untuk menurunkan emisi gas karbon pada 

tahun 2030 sebesar 29%. Hal ini didukung dengan diratifikasinya Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nation 

Framework Convention on Climate Change. Sebagaimana amanat dalam Undang-

Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, pemerintah diwajibkan meningkatkan 

pemanfaatan EBT dengan cara memfokuskan pembangunan sumber EBT, guna 

menggantikan sumber energi tak terbarukan seperti fosil, minyak bumi, dan batu 

bara. Pemerintah melalui ketentuan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 

                                                
1 Energi primer yang dimaksud, yakni terdiri dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara 
2 British Petroleum, “BP Statistical Review of World Energy 2018”, BP Plc 67th Edition 
3 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, “Outlook Energi Indonesia 2019”, Jakarta: 
Dewan Energi Nasional, 2019, hlm. 2 



tentang Kebijakan Energi Nasional juga menargetkan bauran EBT pada tahun 2025 

paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Guna mewujudkan target tersebut, 

pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan 

(“RUU EBT”) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum penerapan EBT di 

Indonesia dan juga memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha di bidang 

EBT dengan tetap memperhatikan asas-asas penyelenggaraan EBT. Selain itu, 

RUU EBT juga bertujuan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik 

untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional. Sehingga, ini 

merupakan langkah yang baik untuk melakukan pembangunan terhadap EBT dan 

menjadikan EBT sebagai sumber energi primer di Indonesia. Akan tetapi, saat ini 

pembangunan EBT sedang terhambat dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 

yang melanda seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Sesuai dengan Peraturan 

Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional, pemerintah sedang memprioritaskan penanganan pandemi 

Covid-19 serta pemulihan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sedang 

mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. 

Namun, situasi pandemi Covid-19 saat ini seharusnya tidak menjadi 

penghalang, melainkan menjadi peluang besar dalam pengembangan EBT. Dengan 

adanya pembatasan sosial selama pandemi mengakibatkan terjadinya penurunan 

mobilitas penduduk serta penurunan penggunaan energi secara total. Situasi ini 

dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan transisi sumber 

energi tidak terbarukan menjadi sumber EBT sehingga menjadi modal 

pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional. Namun 

daripada iu, pembangunan EBT dan kegiatan usaha di bidang EBT justru 

mengalami kendala dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi masyarakat 

akan EBT, sehingga masyarakat tidak menyadari adanya urgensi akan peralihan 

energi tidak terbarukan ke EBT. Untuk itu, pemerintah dapat melakukan beberapa 

kajian dan hasilnya dapat disosialisasikan secara masif kepada masyarakat guna 

memberikan edukasi tentang krisis iklim sehingga dapat menarik minat masyarakat 

dalam pengembangan EBT. Apabila sosialisasi ini berjalan dengan baik, 

masyarakat akan sadar dan tergerak untuk melakukan kontribusi pemanfaatan EBT 

sehingga pemerintah mendapatkan dukungan atas kebijakan mengenai 



pemanfaatan EBT, yang dalam hal ini adalah RUU EBT. Dengan demikian, jika 

RUU EBT sudah rampung dan disahkan, maka penerapannya dapat berjalan secara 

efektif. 

Secara teknis, pemanfaatan sumber EBT di Indonesia menghadapi 

keterbatasan baik dari segi pendanaan yang hanya berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) maupun teknologi yang dimiliki.4 

Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina 

Power Indonesia Ernie D. Ginting, potensi EBT yang ada di Indonesia sangat besar, 

yakni mencapai 418 GW. Meski potensinya besar, untuk mencapai target tersebut 

dibutuhkan investasi yang besar, yakni sejumlah US$ 2-3 miliar atau Rp28,2 triliun-

Rp42,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per US$) per tahun.5 Selain itu, Direktur 

Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa juga 

mengatakan, investasi ini tidak dapat ditanggung sendirian oleh PLN, sehingga 

perlu partisipasi serta dukungan dari pihak swasta.6 Oleh karena itu, pemerintah 

dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan 

Konservasi Energi (“EBTKE”) memproyeksikan pada tahun 2019-2025, investasi 

pada sektor pembangkit EBT mengalami peningkatan hingga USD36,95 miliar. 

Nilai tersebut ditujukan untuk tercapainya target bauran EBT pada tahun 2025. 

Akan tetapi, berdasarkan data dalam Laporan Kinerja Tahunan yang dikeluarkan 

oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, realisasi investasi di bidang aneka EBT 

tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2016 dari target investasi sebesar US$ 0,1 

miliar, realisasi yang ada hanya senilai US$ 0,056 miliar (56,00%). Sementara di 

2017 dari target US$0,197 miliar, yang terealisasi hanya sebesar US$ 0,06 miliar 

(30,40%). Kinerja realisasi investasi di bidang EBT yang tidak sesuai harapan 

menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Indonesia dalam menarik minat 

investor asing.7 Selain itu, Renewable Energy Country Attractiveness Index 

                                                
4 Muhammad Aziz Ali Mutiaa & Ayatun Nurjanah,”Evaluasi Kebijakan Indonesia: 
Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy”, OISAA 
Journal of Indonesia Emas, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 33 
5 Anisatul Umah, “Genjot Energi Terbarukan, RI Butuh Investasi RP42,3 T/Tahun”, 
(https://www.cnbcindonesia.com/news/20201208141412-4-207656/genjot-energi-
terbarukan-ri-butuh-investasi-rp-423-t-tahun, diakses pada 8 Juli 2021, pukul 19.08) 
6 Anisatul Umah, “RI Butuhkan RP42,3 T Biar Capai Target Energi Terbarukan di 2025”, 
(https://www.cnbcindonesia.com/news/20201130105914-4-205612/ri-butuh-rp-423-t-biar-
capai-target-energi-terbarukan-di-2025, diakses pada 9 Juli 2021, pukul 10.42) 
7 Muhammad Aziz Ali Mutiaa & Ayatun Nurjanah, Op.cit., hlm. 34 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20201208141412-4-207656/genjot-energi-terbarukan-ri-butuh-investasi-rp-423-t-tahun
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201208141412-4-207656/genjot-energi-terbarukan-ri-butuh-investasi-rp-423-t-tahun
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201130105914-4-205612/ri-butuh-rp-423-t-biar-capai-target-energi-terbarukan-di-2025
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201130105914-4-205612/ri-butuh-rp-423-t-biar-capai-target-energi-terbarukan-di-2025


(RECAI) menunjukan bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki daya tarik 

investasi di sektor EBT yang cukup rendah dibandingkan negara lain, yaitu pada 

tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke-36 dari 40 negara pada survei 

tersebut.8 Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan pemerintah dalam 

menciptakan iklim investasi di sektor EBT yang diwujudkan melalui berbagai 

kebijakan. Kebijakan yang dimaksud meliputi fasilitas yang ditawarkan oleh 

investor, jaminan ketersediaan pasar, regulasi mengenai izin usaha, serta jaminan 

kepastian hukum kegiatan usaha di bidang EBT.9  

Saat ini pengaturan mengenai perizinan usaha di bidang EBT diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi 

dan Sumber Daya Mineral, namun peraturan tersebut hanya mengatur mengenai 

panas bumi, sedangkan potensi sumber EBT lain khususnya bidang Energi 

Terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi pasang surut, energi ombak, 

serta energi panas laut tidak diatur dalam peraturan tersebut. Sedangkan, dalam 

RUU EBT10 diatur mengenai ketentuan kemudahan perizinan usaha Energi 

Terbarukan, yaitu pada Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 

memberikan kemudahan Perizinan Berusaha dalam pengusahaan Energi 

Terbarukan.” sehingga apabila RUU EBT sudah rampung dan disahkan, maka akan 

menjadi angin segar bagi investasi di sektor EBT. 

Pendanaan EBT saat ini tidak cukup hanya mengandalkan dari APBN saja, 

mengingat prioritas pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus dalam penanganan 

Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, untuk itu pemerintah dapat 

menggunakan sumber pendanaan lain. Apabila berkaca pada negara lain, seperti 

Jepang, masyarakat di negara tersebut telah melakukan pendanaan pribadi melalui 

iuran sekitar 2% dari hasil pembayaran listrik kepada PLN untuk dimasukkan ke 

dalam dana intensif EBT11. Pemerintah dapat menerapkan hal yang serupa seperti 

                                                
8 EY, “Renewable Energy Country Attractiveness Index” Issue 52, November 2018, hlm. 

3 
9 Muhammad Aziz Ali Mutiaa & Ayatun Nurjanah, Loc.cit.  
10 Draf RUU EBT 25 Januari 2021 
11  W Hanjarwadi, “Membangun Semangat Kolektif untuk Solusi Pengurangan Emisi 

Karbon”, (https://majalahpajak.net/membangun-semangat-kolektif-untuk-solusi-

pengurangan-emisi-karbon/, diakses pada 10 Juli 2021, pukul 17.40) 

https://majalahpajak.net/membangun-semangat-kolektif-untuk-solusi-pengurangan-emisi-karbon/
https://majalahpajak.net/membangun-semangat-kolektif-untuk-solusi-pengurangan-emisi-karbon/


negara Jepang guna menjadikannya sebagai salah satu sumber pendanaan dalam 

pengembangan EBT sehingga apabila pengembangan EBT di Indonesia khususnya 

di bidang Energi Terbarukan sudah maksimal, hal tersebut akan menjadi daya tarik 

investor dalam menginvestasikan di kegiatan usaha Energi Terbarukan. Oleh 

karena itu, mengenai pendanaan tidak akan menjadi hambatan dalam 

pengembangan sumber EBT dan pemerintah dapat mengalokasikan APBN tersebut 

untuk penanganan Covid-19.  

Selain itu, pemerintah juga dapat mengumpulkan dana dari penghasilan 

pajak karbon di Indonesia bagi pihak yang melakukan pembakaran bahan bakar 

fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Hal ini sebenarnya sedang 

dicanangkan melalui Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (“RUU KUP”). Dalam RUU KUP tersebut, terdapat rencana 

pengenaan pajak karbon dan dalam draf RUU KUP disebutkan bahwa subjek pajak 

emisi karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang 

mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. 

Kemudian, pada Pasal 44G Ayat (5) RUU KUP dicantumkan bahwa tarif pajak 

emisi karbon terendah ditetapkan Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen 

(CO2e) atau satuan yang setara.12 Nantinya, pajak tersebut akan dialokasikan untuk 

pendanaan pengendalian perubahan iklim guna terwujudnya target bauran energi 

indonesia. Selain tujuan pendanaan, pemberian pajak karbon juga berdampak 

positif pada pengurangan emisi karbon, di mana perusahan bahan bakar berbasis 

karbon akan beralih ke energi bersih untuk mengurangi pembiayaan pajak tersebut 

karena tingginya biaya sumber bahan bakar fosil. Dengan adanya pajak karbon juga 

dapat meningkatkan harga bahan bakar minyak serta listrik sehingga masyarakat 

akan mengurangi pemakaian transportasi dan penghematan listrik yang berdampak 

pada kurangnya emisi gas di udara. Oleh karena itu, memasukan RUU KUP ke 

dalam program legislasi nasional tahun 2021 merupakan langkah yang tepat, 

dikarenakan hal tersebut akan berbanding lurus dengan komitmen Indonesia untuk 

                                                
12 Kodrat Setiawan, “Penerimaan Pajak Semester I 2021 Naik 4,9 Persen, Cuma PPh 
Nonmigas yang Turun”, (https://bisnis.tempo.co/read/1480735/penerimaan-pajak-
semester-i-2021-naik-49-persen-cuma-pph-nonmigas-yang-turun, diakses pada 10 Juli 
2021 pukul 15.48)  

https://otomotif.tempo.co/read/1379031/land-rover-gunakan-aluminium-daur-ulang-untuk-kurangi-emisi-karbon


menekan tingginya kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius di atas suhu, 

serta melanjutkan upaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celcius. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 dapat 

dijadikan momen yang tepat dalam transisi sumber energi menjadi EBT di 

Indonesia. Sikap ini juga mendukung pemenuhan target bauran EBT pada tahun 

2025 dengan capaian paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Dikarenakan 

sumber pendanaan pengembangan EBT yang hanya berasal dari APBN dan daya 

tarik investasi pada sektor EBT yang masih rendah, pemerintah Indonesia dapat 

melakukan urunan dana sebesar 2% dari hasil pembayaran listrik kepada PLN 

seperti yang telah dilakukan oleh Jepang. Selain itu, pemerintah juga dapat 

menerapkan pengenaan pajak karbon sebagaimana diatur dalam RUU KUP karena 

keuntungan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk pertumbuhan ekonomi serta 

sangat mengurangi emisi global serta terciptanya udara yang bersih. Akan tetapi, 

dalam merealisasikan pembangunan EBT juga dibutuhkan kepastian hukum guna 

perlindungan kegiatan usaha di bidang EBT.  

Di sisi lain, saat ini pengaturan mengenai perizinan usaha di bidang EBT  

hanya mengatur mengenai perizinan usaha di sektor energi panas bumi sehingga 

dibutuhkannya regulasi yang mencakup keseluruhan pemanfaatan EBT di 

Indonesia khususnya di bidang Energi Terbarukan. Pada RUU EBT diatur 

mengenai perizinan usaha di bidang sumber EBT, khususnya di bidang Energi 

Terbarukan sehingga terdapat urgensi akan RUU EBT dalam perkembangan 

kegiatan usaha di bidang Energi Terbarukan.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami menyarankan kepada 

pemerintah guna tercapainya target bauran EBT pada tahun 2025 paling sedikit 

23% dan 31% pada tahun 2050 serta untuk mengembangkan kegiatan usaha di 

bidang Energi Terbarukan dapat melakukan beberapa upaya, yakni sebagai berikut: 

1. Segera melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan 

pentingnya penggunaan EBT dan pemanfaatan potensi sumber EBT yang 

dimiliki Indonesia khususnya di bidang Energi Terbarukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 



2. Menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan 

transisi energi primer Indonesia dengan menjadikan EBT sebagai sumber 

energi primer di Indonesia. 

3. Segera rampungkan dan sahkan RUU EBT guna menjamin kepastian 

hukum dalam kegiatan usaha EBT khususnya di bidang Energi Terbarukan. 

4. Pengenaan dana retribusi sebesar 2% dari setiap pembayaran listrik PLN 

yang nantinya akan dialokasikan untuk pengembangan sumber EBT 

khususnya di bidang Energi Terbarukan. 

5. Menerapkan pajak karbon melalui RUU KUP guna mengurangi emisi gas 

karbon serta mewujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas 

karbon pada tahun 2030 sebesar 29%. 
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I. Pendahuluan

Organisasi Regional diakui oleh PBB sebagai faktor penting dalam memelihara dan

menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada awalnya organisasi Regional berfungsi

sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan secara damai persengketaan internasional (as a

means of pacific settlement of international disputes) di samping sarana-sarana lain yang dikenal

dalam hukum internasional seperti tersebut dalam Pasal 33 Piagam PBB. Betapa pentingnya

peranan organisasi regional dalam penyelesaian perselisihan atau persengketaan internasional

dapat dilihat dalam studi yang dilakukan oleh Ernest Haas beserta kawan-kawannya.

Berdasarkan studi yang dilakukannya, selama tahun 1945 sampai tahun 1970 terjadi 146 kasus

persengketaan internasional. Dari sejumlah kasus tersebut, 98 kasus diselesaikan oleh PBB dan

48 kasus diselesaikan melalui organisasi regional, seperti OAS dan OAU.1

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan organisasi internasional di

kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967

berdasarkan Deklarasi Bangkok. Namun sejak tanggal 15 Desember 2008 telah diberlakukan

(entry into force) Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Dengan berlakunya Piagam ASEAN maka

ASEAN telah menjadi satu entitas dan organisasi antar pemerintah yang memiliki personalitas

hukum (legal personality) tersendiri. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 1 Piagam2

ASEAN bahwa maksud pembentukan ASEAN adalah untuk memelihara dan meningkatkan

perdamaian, keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada

kedamaian di dalam regional ASEAN. Para anggota dari ASEAN sangat berpegang teguh

terhadap prinsip prinsip yang tercantum di ASEAN Charter dan salah satu prinsip dari ASEAN

2 Elfia Farida, penyelesaian sengketa perbatasan antara thailand dan kamboja melalui mekanisme asean,
halaman 57

1 Mutammimul Ula, asean dan penyelesaian damai Sengketa internasional, Jurnal Hukum dan
Pembangunan, Vol 17, No 6 1987 halaman 557

2



Charter pasal 2 adalah mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Sehingga jika ada

sengketa antara anggota ASEAN, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara damai.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi diantara negara ASEAN adalah sengketa

perbatasan wilayah. Seperti contohnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia, singapura dan

Malaysia, dan Thailand dengan Kamboja, dll. Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimuarai

dari perebutan wilayah di sekitar Candi Preah Vihear yang terletak diantara Provinsi Preah

Vihear Kamboja dan dekat distrik Kantharalak Thailand. Sengketa ini terjadi setelah UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) menjadikan Candi Preah

Vihear sebagai warisan sejarah dunia yang dimiliki oleh Kamboja pada tahun 2008. Hal tersebut

adalah salah satu kewajiban dari ASEAN untuk membantu menegakkan prinsip prinsip dari

ASEAN Charter itu sendiri yang telah tercantum di Pasal 2, yaitu setiap sengketa harus

diselesaikan secara damai. sehingga demi mempertahankan perdamaian antar anggota ASEAN

maka penanganan terhadap sengketa tersebut harus dilakukan lewat penangan sengketa secara

damai, bisa dilakukan dengan negosiasi, konsiliasi, good office dan lain sebagainya.

II. ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Regional

ASEAN adalah singkatan dari Association of South-East Asia Nation. Pada dasarnya

dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana

persahabatan, kemakmuran dan kedamaian. ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi

yang menghormati serta bertekad untuk menjujung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan

nilai-nilai demokrasi. Pada awalnya interaksi negara negara asia tenggara hanya berdasarkan

pada ASEAN Declaration yang pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik (political

statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar

hukum/konstitusi. Sehingga ASEAN mengalami banyak sekali kesulitan dalam melakukan

tindakan tindakan hukum.

3



Upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut, kesepuluh negara anggota ASEAN

melakukan penguatan ASEAN dengan menyusun ASEAN Charter. ASEAN Charter mulai

berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui proses internal (proses ratifikasi) di

masing-masing negara anggota. Setelah ASEAN Charter berlaku, maka ASEAN menjadi

organisasi yang mempunyai status hukum (legal status) sebagai subyek hukum internasional

(international legal personality) sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pasal 3 4) Piagam

ASEAN. International Legal Personality merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi

internasional supaya dapat berkapasitas hukum dalam menjalankan segala tugas dan kewenangan

untuk mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Piagam ASEAN. Tujuan ASEAN3

dijabarkan dalam Pasal 1 Piagam ASEAN bahwa maksud pembentukan ASEAN adalah angka 1

adalah untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta

memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam regional ASEAN, selanjutnya

di angka ke-4 adalah menjamin bahwa rakyat dan Negara-negara anggota ASEAN hidup damai

secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis, serta di angka 7 adalah

untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum,

serta untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar , dan

masih banyak lagi.4

Sehingga sebagai organisasi internasional regional ASEAN sudah didasarkan oleh

piagam ASEAN, yang mana dengan ini ASEAN sudah resmi menjadi subjek hukum dalam

hukum internasional dan telah mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi

atas dasar hukum.

III. Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Mekanisme ASEAN

Sengketa internasional menurut Sugeng Istanto adalah“perselisihan, perbantahan yang

memiliki implikasi hukum yang melibatkan subyek hukum internasional”. Penyelesaian sengketa

4 The Asean Charter

3 Ibid halaman 59
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internasional dibagi menjadi 2 cara, secara damai dan kekerasan. Secara damai dibagi lagi

menjadi 2 lewat jalur hukum atau lewat jalur diplomasi. Penyelesaian sengketa secara damai

lewat jalur hukum bisa dilakukan melalui arbitrase internasional dan mahkamah internasional

yang penggunaanya harus disepakati para pihak terlebih dahulu karena putusannya final dan

mengikat para pihak. Selanjutnya adalah lewat jalur diplomasi, jalur diplomasi ada beberapa

macam yaitu:

● Negosiasi : perundingan yang diadakan secara langsung antara pihak dengan

tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga

● Jasa baik : perkembangan dari negosiasi, ada pihak ketiga yang berupaya agar

para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi, pihak ketiga hanya

memberikan fasilitas saja.

● Mediasi : adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga yang dimana pihak

ketiga disini ikut secara aktif dalam proses negosiasi.

● Facts Inquiry : Dilakukan penunjukan badan independen yang ditugaskan untuk

menemukan fakta fakta yang menimbulkan sebuah sengketa. setelah fakta

terkumpul maka akan dilanjutkan dengan proses negosiasi/mediasi yang

diselesaikan oleh para pihak yang terlibat saja.

● Konsiliasi : fact enquiry ditambah mediasi. pihak ketiga, sumber dan faktanya

yang digunakan berasal dari investigasi yang dilakukan oleh konsiliator sendiri.

Kemudian juga ada penyelesaian lewat jalur kekerasan yaitu : peringatan dengan keras

dalam bentuk dokumen resmi, resolusi dari Dewan Keamanan PBB (menyatakan bahwa jangan

melakukan lagi). Selanjutnya adalah blockade, Dewan Keamanan PBB bisa memberikan blokade

atau embargo (bentuk blokade dalam bagian ekonominya). Yang terakhir adalah serangan militer

jika dua langka tadi sudah tidak membuahkan hasil, tetapi sangat dihindari.

Jika melihat penyelesaian sengketa dalam mekanisme ASEAN, Salah satu instrumen

yang penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di
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dalam kawasan Asia Tenggara adalah the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

1976 (TAC). Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di

dalam Piagam PBB antara lain prinsip non-interference (non-intervensi) dan penggunaan

cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan yang dapat timbul

di antara negara-negara penandatangan TAC. Sementara, Second protocol amending the Treaty

of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1998 (Protokol ke-2 amandemen TAC) yang

ditandatangani para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli

1998 menjadi titik awal perluasan TAC ke luar ASEAN. Upaya ASEAN untuk mempertahankan

perdamaian dan stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada tahun 2003, dimana banyak

sekali negara negara yang mengaksesi mulai dari china hingga prancis. Antara pembukaan dan

ketentuan ketentuan mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang dianut maka salah satu isu

yang diutamakan dalam suatu perjanjian TAC adalah mengenai penyelesaian pertikaian atau

sengketa yang terjadi antarnegara anggota-anggota ASEAN agar dilakukan dengan suatu

cara-cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang untuk menjaga persahabatan dan

kerjasama yang sudah terjalin. Pada bab IV dalam TAC telah mengatur mengenai penyelesaian

sengketa secara damai yang terdiri dari 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13-17. Berdasarkan bab IV

TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal

negara-negara anggota ASEAN, yang dapat meliputi: penghindaran timbulnya sengketa dan

penyelesaian melalui negosiasi secara langsung, penyelesaian sengketa melalui The High

Council, dan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.5

Sehingga bisa dilihat bahwa ASEAN adalah organisasi internasional regional yang

memiliki instrumen penyelesaian jika ada sengketa antar anggota, hal tersebut diatur di the

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Yang mana dalam setiap upaya penyelesaian

sengketa yang lebih diutamakan adalah cara cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau

perang. Hal ini demi mencapai salah satu tujuan didirikannya ASEAN yang telah termaktub

5 Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional
Termasuk di Dalam Tubuh Asean, Perspektif. 17. 150-161. 10.30742/perspektif.v17i3.104. halaman
156-157
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dalam ASEAN Charter yaitu memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan

stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam regional

ASEAN.

IV. ASEAN dalam Penyelesaian sengketa internasional Kuil Preah Vihear Thailand

dan Kamboja

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang sudah

tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Sehingga6

dengan diakuinya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, organisasi

internasional memiliki hak dan kewajiban dan bisa melakukan kegiatan kegiatan seperti subjek

internasional lainnya. Hal tersebut memungkinkan ASEAN sebagai organisasi internasional

untuk berperan dalam kegiatan internasional salah satunya penyelesaian sengketa internasional.

Salah satu contonhnya adalah dalam sengketa internasional Kuil Preah Vihear Thailand

dan Kamboja, yang disana ASEAN ikut andil dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai.

sengketa candi Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand yang terjadi pada tahun 2011- 2013.

Sengketa ini merupakan eskalasi dari konflik serupa yang dulu pernah terjadi antara kedua

negara, dimana terdapat perbedaan klaim kedua negara terkait batas wilayah sekitar candi Preah

Vihear dalam keputusan pengadilan ICJ (International Court of Justice). Pada tahun 196 ICJ

menegaskan bahwa candi Preah Vihear serta wilayah sekitarnya yang meliputi tanjung Preah

Vihear sebagai bagian dari kedaulatan Kamboja. Meskipun putusan pengadilan telah ditetapkan,

namun belum ada kesepakatan lebih lanjut dari kedua negara dalam upaya penetapan batas

wilayah yang disengketakan .7

7 Farras Hilmy Arnando, Skripsi, Penyelesaian Sengketa Candi Preah Vihear antara Kamboja dan
Thailand (2011-2013), (Bandung: Unpad, 2015), Hal III.

6 Mochtar Kusumaatmadjada dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Alumni,
2019), hlm 101.
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Sejak Perancis menarik diri dari wilayah Indochina (1950), Candi Preah

Vihear—dibangun sekitar abad ke-11—telah menjadi wilayah yang diperebutkan antara

Kamboja dan Thailand. Meskipun jalan menuju Candi Preah Vihear lebih mudah ditempuh dari

wilayah Thailand, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, telah memutuskan bahwa

Kamboja adalah pemilik kedaulatan atas Candi Preah Vihear dan wilayah sekitarnya. Meski

demikian, Thailand tetap menuntut bahwa wilayah seluas 4,6 kilometer persegi di dekat Candi

Preah Vihear masuk dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan latar belakang sejarah. Sengketa

ini kemudian semakin muncul ke permukaan setelah UNESCO pada Juni 2008 menetapkan

Candi Preah Vihear sebagai salah satu dari World Heritage Sites. Langkah badan internasional

ini memicu letupan rasa nasionalistik pihak-pihak yang bersengketa.8

Pada tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta digelar pertemuan informal para Menlu ASEAN

(Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian

konflik Thailand dan Kamboja. Kedua Negara yang bertikai telah sepakat dalam tiga koridor

yaitu dialog perdamaian melalui mekanisme TAC, gencatan senjata permanen dan pelibatan

ASEAN dalam menengahi konflik. Pada pertemuan antar Menlu ASEAN pada bulan Februari

2011 disepakati Indonesia menjadi fasilitator pertemuan perundingan sengketa perbatasan kedua

Negara, sekaligus mengirim pasukan pemantau yang akan ditempatkan di kedua pihak di

wilayah perbatasan. Kelangsungan perundingan dengan Indonesia sebagai pihak yang

memfasilitasi sangat tergantung pada komitmen kedua Negara yang bersengketa tersebut.

Indonesia hanya menawarkan jasa baiknya, sedangkan penggunaannya tergantung pada kedua

belah pihak.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia yaitu upaya diplomasi seperti

perundingan-perundingan antara pihak Thailand dan Kamboja. Upaya diplomasi sangat

diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Sejak awal, kehadiran dan

keterlibatan Indonesia dalam upaya penuntasan sengketa itu justru atas undangan kedua Negara,

8 Makarim Wibisono, 3 Oktober 2011, Dinamika Baru Sengketa Kamboja-Thailand, “Kompas”
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begitu pula yang berkaitan dengan permintaan agar Indonesia mengirim militernya sebagai

pemantau di lokasi sengketa. Setelah Indonesia masuk atas undangan kedua Negara tadi, situasi

berangsur-angsur kondusif. Pada tanggal 18 Juli 2012, militer Kamboja dan Thailand sama-sama

menarik pasukan mereka dari wilayah perbatasan darat di dekat situs Warisan Budaya Dunia

Candi Preah Vihear yang selama ini disengketakan. Dengan ini bisa kita lihat bahwa ASEAN9

sebagai organisasi internasional juga turut andil dalam menjaga stabilitas keamanan negara

anggota salah satu caranya adalah dengan membantu dalam penyelesaian setiap negara anggota

yang sedang bersengketa secara damai.

V. Penutup

Pada zaman sekarang organisasi internasional seperti ASEAN sudah dianggap sebagai

salah satu subjek hukum internasional. Dengan adanya ASEAN Charter, ASEAN memiliki dasar

yang mengikat secara hukum bagi seluruh anggotanya. ASEAN juga memiliki tujuan seperti

yang telah termaktub pada Pasal 1 ASEAN Charter. ASEAN juga memiliki prinsip yang harus

dianut oleh seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan dari ASEAN.

Salah satu tujuan dari ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian,

keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam

regional ASEAN. Salah satu langka dalam mencapai hal tersebut adalah ASEAN membantu

menyelesaikan sengketa antar anggota ASEAN secara damai dengan cara menjadi fasilitator

dalam proses negosiasi, konsiliasi inquiry dan lain sebagainya bagi negara negara yang

bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan melalui mekanisme ASEAN adalah dengan cara

damai yaitu melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, menggunakan jasa baik, konsiliasi dan

mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan TAC. Salah satu

instrumen yang penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan

9 Ibid hlm 64-65

9



keamanan di dalam kawasan Asia Tenggara adalah the Treaty of Amity and Cooperation in

Southeast Asia.

Salah satu contoh konkret ASEAN dalam membantu penyelesaian negara anggota yang

sedang bersengketa adalah keikutsertaan ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa candi

candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Dimana ASEAN turut menjadi fasilitator dan

juga mengirimkan pasukan pemantau di daerah konflik. Maka dari itu upaya upaya yang

dilakukan oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa internasional adalah upaya penyelesaian

secara diplomasi yang mengedepankan perdamaian.

Pada zaman sekarang organisasi internasional seperti ASEAN sudah dianggap sebagai

salah satu subjek hukum internasional. Dengan adanya ASEAN Charter, ASEAN memiliki dasar

yang mengikat secara hukum bagi seluruh anggotanya. ASEAN juga memiliki tujuan seperti

yang telah termaktub pada Pasal 1 ASEAN Charter. ASEAN juga memiliki prinsip yang harus

dianut oleh seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan dari ASEAN.

Salah satu tujuan dari ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian,

keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada kedamaian di dalam

regional ASEAN. Salah satu langka dalam mencapai hal tersebut adalah ASEAN membantu

menyelesaikan sengketa antar anggota ASEAN secara damai dengan cara menjadi fasilitator

dalam proses negosiasi, konsiliasi inquiry dan lain sebagainya bagi negara negara yang

bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan melalui mekanisme ASEAN adalah dengan cara

damai yaitu melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, menggunakan jasa baik, konsiliasi dan

mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan TAC. Salah satu

instrumen yang penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan

keamanan di dalam kawasan Asia Tenggara adalah the Treaty of Amity and Cooperation in

Southeast Asia.
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Salah satu contoh konkret ASEAN dalam membantu penyelesaian negara anggota yang

sedang bersengketa adalah keikutsertaan ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa candi

candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Dimana ASEAN turut menjadi fasilitator dan

juga mengirimkan pasukan pemantau di daerah konflik. Maka dari itu upaya upaya yang

dilakukan oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa internasional adalah upaya penyelesaian

secara diplomasi yang mengedepankan perdamaian.
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I. Pendahuluan

Terbentuknya suatu negara harus memenuhi syarat-syarat yang sah sehingga dapat

dikatakan menjadi suatu negara. Syarat-syarat tersebut terdapat pada Konvensi Montevideo Pasal

1, antara lain: harus ada penduduk yang tetap, harus memiliki wilayah tertentu, harus ada

pemerintah, dan memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Negara juga harus

memenuhi unsur-unsur baik itu unsur konstitutif yang mana sifatnya primer dan merupakan

syarat mutlak maupun unsur deklaratif yang mana sifatnya sekunder dan merupakan unsur

pelengkap bagi unsur lainnya. Unsur deklaratif ini juga berperan untuk pengakuan dari negara

lain sehingga keberadaan negara tersebut diakui oleh negara-negara yang lain. Adapun

bentuk-bentuk pengakuan seperti pengakuan secara de facto maupun pengakuan secara de jure.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa subjek hukum internasional. Subjek

hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.

Subjek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak dan pihak

yang memiliki identitas tertentu dalam hukum internasional. Salah satu subjek hukum

internasional ini adalah Belligerency ‘kaum pemberontak’.

Istilah belligerency sering dipakai sebagai pemberontakan yang dilakukan dengan atau

tanpa kekerasan kepada pemerintah yang sedang menjabat mulai dari pembangkangan sipil

hingga menjatuhkan kekuasaan pemerintahan berdaulat dengan atau tanpa kekerasan yang

terencana dan terorganisir.

Di dalam hukum humaniter internasional, pemberontakan dapat mmemperoleh kapasitas

dan hak sebagai pihak yang bertikai atau bersengketa dengan kondisi dan syarat tertentu.

Belligerency pada awalnya adalah insurgency, ketika insurgency berkembang dan diakui sebagai

belligerency maka kelompok pemberontak tersebut dapat diberikan hak-hak sebagai pihak yang

sedang bersengketa dengan pemerintag yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi seperti
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negara. Ketika belligerency diakui sebagai entitas yang mampu berdiri sendiri tanpa

pemerintahan yang sah, maka tindakan pengakuan terhadap kaum pemberontak tersebut

membawa dampak hukum yang mana kaum pemberontak mempunyai kedudukan sebagai subjek

hukum internasional. berlakunya pengakuan tersebut tidak secara otomatis terhadap seluruh

negara-negara di dunia, pengakuan itu berlaku hanya bagi negara yang mengakui belligerency

tersebut.1

II. Kilas Balik Pemberontakan di Papua Barat

Pada tahun 1606 M, sebuah ekspedisi Duyfken dipimpin komandan Wiliam Jansen dari

Belanda mendarat di Papua. Ekspedisi itu terdiri dari 3 kapal dipimpin Kapal Duyfken mulai

berlayar dari pantai Utara Jawa di sekitar Banten menuju timur untuk mencari rempah-rempah.2

Melalui Perjanjian Den Haag antara Belanda dengan Inggris yang menetapkan wilayah

kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Pada tahun 1800-an, Papua adalah milik Belanda. Hal ini

dikarenakan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan terdapat 15 posko pemerintahan

Belanda di Papua pada tahun 1942. Kegiatan pemerintahan kolonial ini dilakukan oleh pegawai

non-Belanda yang didatangkan dari daerah luar Papua di Hindia Belanda (sekarang Indonesia)

sehingga warga Papua tidak turut serta dalam kegiatan pemerintahan kolonial.

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 di Den Haag yang

menetapkan penyerahan kedaulatan wilayah dari Belanda kepada Indonesia. Pihak Indonesia

berpendapat bahwa seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia harus diserahkan kepada

Indonesia secara menyeluruh. Akan tetapi, penyerahan wilayah tersebut tidak termasuk dengan

wilayah Papua. Belanda tidak menyetujui kedaulatan wilayah Papua kepada Indonesia dengan

2 Nefan Kristiono, “Sejarah Papua, Dikuasai Belanda Bersama Nusantara”,
(https://www.minews.id/kisah/ini-sejarah-papua-dikuasai-belanda-bersama-nusantara, diakses pada 6
Desember 2020 pukul 19:55)

1 Setya Widagdo, dkk., Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, (Malang: UB
Press, 2019), hlm. 102
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alasan perbedaan ras dan etnis orang Papua berbeda dengan ras dan etnis orang Indonesia pada

umumnya. Sebagai tindak lanjut dari hasil KMB, dalam butir ke-6, Pasal 2 Perjanjian KMB 1949

menyatakan bahwa “kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara kerajaan Belanda dan

Republik Indonesia Serikat (RIS) setahun setelah perundingan”. Tindak lanjut perundingan

terkait status wilayah Irian Barat dilaksanakan di Jakarta bulan Maret 1950 pada “Konferensi

Uni Indonesia-Belanda” namun, perundingan ini gagal mencapai kesepakatan terkait status Irian

Barat. Selanjutnya dalam rangka melanjutkan perundingan tersebut,maka pada bulan Desember

tahun 1950, Belanda dan Indonesia menyelenggarakan “Konferensi Khusus” di Hague-Belanda,

namun baik Indonesia maupun Belanda tidak mendapatkan suatu titik temu kesepakatan dan

saling mempertahankan kepentingannya masing-masing, dan yang mana Belanda semakin

memantapkan status quo nya di Papua berdasarkan pasal 73E Piagam PBB, Papua memiliki hak

untuk merdeka. Indonesia menolak penuh keputusan Belanda dan memilih merebut kedaulatan3

Papua untuk Indonesia secara paksa melalui Operasi Trikora.

Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi melalui “Persetujuan New York” yang

ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini dicatat oleh

Majeiis Umum PBB berdasarkan Resolusinya pada 21 September 1962, №1752 (XVII). Pada 1

Oktober 1962, dilakukan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah

sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA), untuk selanjutnya,

pada 1 Mei 1963 UNTEA diserahkan kepada Indonesia. Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat

menjadi semakin sah dengan adanya Resolusi №2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 yang

mencatat hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di wilayah tersebut kembali ke wilayah

indonesia.4

4 Ikrar Nusa Bhakti, “Intervensi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Masalah Irian Barat”, dalam
Masalah Internasional Masakini, №13,1985, Jakarta, LRKN-LIPI, hlm.3

3 Rycho Korwa, “Proses Integrasi Irian Barat ke Dalam NKRI”, Jurnal Politico, Vol. 2 №1, Januari 2013,
hlm. 3
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Pemberontakan di Papua Barat tidak terjadi secara spontan, pemberontakan di Papua Barat

merupakan hasil dari serangkaian persekusi dan tindakan penegak hukum yang dinilai represif.

Benih-benih separatisme di Papua sebenarnya telah dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah

kolonial Belanda sejak awal 1950-an. Saat itu, Belanda bukan saja mempercepat pembangunan

ekonomi dan administrasi di Papua Barat, tetapi juga pembangunan politik, seperti pembentukan

Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad), suatu quasi parlemen, pada 5 April 1961 Belanda

juga mengizinkan para tokoh pro-Belanda untuk mengadakan sidang komite nasional pada 19

Oktober 1961. Pada sidang tersebut disetujui simbol-simbol politik seperti bendera Organisasi

Papua Merdeka (OPM), yakni bintang kejora, lagu kebangsaan “Hal Janahku Papua”, nama

negara “Papua Barat”, dan lambang negara “Burung Mambruk”. Upaya Belanda untuk

mendirikan negara boneka Papua ini pada dasarnya merupakan “bom waktu” yang sengaja

ditinggalkan Belanda di Papua Barat.5

Munculnya Papua Nugini sebagai negara merdeka pada tahun 1957 yang mana Papua

Nugini secara geografis berbatasan langsung dengan Papua barat sehingga menjadi sumber

inisiatif bagi rakyat Papua Barat yang memiliki sikap anti-Indonesia untuk memisahkan diri dari

Indonesia menjadi negara merdeka seperti Papua Nugini. Sikap anti-Indonesia di Papua Barat

terbentuk akibat dari pembangunan daerah yang terabaikan, adanya sikap rasisme terhadap

rakyat Papua Barat, serta tindakan represif dari militer Indonesia sehingga menimbulkan banyak

kekerasan dan konflik horizontal yang terjadi di Papua Barat. Sikap anti-Indonesia itu dilakukan

dengan salah satu caranya yaitu dengan pemberontakan. Banyak organisasi Papua Barat yang

mendukung kemerdekaan dan kedaulatan penuh Papua Barat atas wilayahnya, seperti Organisasi

Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi

Papua merdeka ini lebih memilih berjuang dengan cara-cara kekerasan sehingga dikatakan

5 Sefriani, “Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua
Merdeka”, Unisia, Vol. 26 №47, 2003, hlm. 43
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sebagai kelompok separatis. Namun, dengan melihat Batasan armed conflict sebagaimana

terdapat dalam putusan kasus Dusko Tadic di ICTY dan Protokol Tambahan II tahun 1977

dijelaskan bahwa terjadinya konflik bersenjata ialah jika ada penggunaan Angkatan bersenjata

yang berkelanjutan antara pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau

antara kelompok bersenjata yang satu dengan kelompok bersenjata lainnya. Berdasarkan fakta

yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa Organisasi Papua Merdeka belum memenuhi

persyaratan tersebut. Kelompok-kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang ada di

Papua Barat masih berupa kelompok yang terpisah satu dengan lainnya sehingga Organisasi

Papua Merdeka hanya tergolong dalam gerakan pengacau keamanan. Pasal 3 Konvensi Jenewa

1949 yang merupakan common article tidak menghambat pemerintah untuk memelihara

ketertiban umum dan menjaga integritas dan persatuan dengan cara yang sah, akan tetapi harus

memperhatikan aspek kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Humaniter

Internasional.6

Tindakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan tindakan represif dari aparat

keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sehingga

mengakibatkan korban dari kedua pihak. Menurut Amnesty International, setidaknya ada

100.000 orang Papua Barat yang tewas akibat kekerasan yang terjadi sejak Indonesia mengambil

alih wilayah Papua Barat pada tahun 1960-an. Selama 2004–2008, tercatat bahwa total 40

insiden kekerasan separatis di Papua yang mengakibatkan 30 kematian. Sebaliknya, ada 3.308

insiden konflik kekerasan terkait masalah lain, yang mengakibatkan 318 kematian. Setiap

menjelang 1 Desember yang diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat seringkali terjadi

kerusuhan dan kekerasan yang signifikan. Juru bicara kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina

Shamdasani mengatakan bahwa terjadi peningkatan kekerasan selama beberapa minggu dan

6 Georgy Mishael, “Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua
Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, Diponegoro Law Review, Vol. 5 №2,
2016, hlm. 9
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beberapa bulan terakhir di provinsi Indonesia Papua dan Papua Barat dan terjadi peningkatan

risiko ketegangan dan kekerasan yang diperbarui.

III. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan organisasi di bidang

politik yang berfokus pada kemerdekaan untuk Papua Barat yang membawahi tiga organisasi

lainnya di bawah organisasi ULMWP sebagai organisasi payungnya. ULMWP yang dipimpin

oleh Benny Wenda terbentuk pada tanggal 7 Desember 2014 di Vanuatu yang menyatukan

Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat (WPNCL),

dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). ULMWP ini dalam memperjuangkan tujuan

kemerdekaan bagi Papua Barat lebih mengedepankan perjuangan melalui jalur diplomasi,

berbeda dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lebih memilih jalur kekerasan atau

dengan cara berperang.

Kedudukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum

Internasional

Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam

berbagai literatur hukum internasional pada hakikatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari

pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah

untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai

keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain (integration), atau

kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas. Apapun maksud dan

tujuan kaum pemberontak termasuk di dalamnya kaum separatis, merupakan perbuatan

melanggar hukum nasional negara tempat terjadinya pemberontakan tersebut. Hal ini
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dikarenakan perbuatan para pemberontak merupakan pemaksaan kehendak kepada pemerintah

yang sah dalam rangka mencapai tujuan yang diyakininya.7

Adanya pemberontakan ini merupakan suatu ancaman integritas bagi negara tempat

terjadinya pemberontakan karena juga melanggar hukum nasional. Dalam hal ini ULMWP

merupakan ancaman bagi Indonesia karena melanggar hukum nasional Indonesia dan dapat

dikenakan sanksi secara tegas. Akan tetapi berbeda dengan Hukum Internasional, dalam Hukum

Internasional tidak menghukum apabila adanya pemberontakan atau revolusi. Dalam Hukum

Internasional juga dikenal prinsip self determination atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri

yang mana prinsip ini sering dijadikan instrumen dasar bagi kaum pemberontak atau belligerency

untuk memperkuat kedudukannya di kancah internasional guna mencapai maksud dan tujuannya.

Akan tetapi, kedudukan ULMWP dalam Hukum Internasional belum memenuhi sebagai kriteria

belligerency sehingga ULMWP belum menjadi subjek Hukum Internasional. Karena untuk

memenuhi kriteria sebagai belligerent harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang salah satunya

adalah harus menguasai wilayah secara efektif. ULMWP tidak menguasai wilayah Papua Barat

secara efektif, karena pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang memiliki

kendali atas pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Dibuktikan dengan administrasi

pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses

demokratis. Kantor Staff Presiden melalui juru bicaranya Jaleswari mengatakan bahwa LMWP

tak memenuhi kriteria sebagai belligerent (pihak yang bersengketa) dalam kerangka hukum

humaniter internasional. Pemenuhan kriteria itu diperlukan untuk mengklaim wilayah tertentu

sesuai aturan internasional sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional

Indonesia.8

8 Nur Azizah, “United Liberation Movement for West Papua ‘Labrak’ Hukum Internasional” ,
(https://www.medcom.id/nasional/politik/yNL471yN-ksp-united-liberation-movement-for-west-papu

a-labrak-hukum-internasional, diakses pada 9 Desember 2020 pukul 17.50)

7 Wayan Patriana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 370
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Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Oleh United Liberation Movement for West Papua

(ULMWP).

Pemimpin ULMWP, yaitu Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara

Papua Barat dan menunjuk Benny Wenda sebagai presiden interim atau presiden sementara bagi

Papua Barat pada 1 Desember 2020 yang mana pada tanggal tersebut diperingati sebagai hari

kemerdekaan Papua Barat. Deklarasi pemerintahan sementara ini disampaikan melalui twitter

Benny Wenda “Today, we announce the formation of our Provisional Government of

#WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and

reclaiming our sovereign land,”. Akan tetapi, dalam deklarasinya Benny Wenda sebagai

pimpinan ULMWP tidak memberikan kejelasan mengenai waktu dan tempat deklarasi tersebut.

Deklarasi ULMWP yang menginginkan memisahkan diri untuk membentuk negara baru tentu

harus memperhatikan konsekuensi hukum yang ada seperti memperhatikan unsur-unsur serta

syarat sah terbentuknya suatu negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan

tugas negara, dinyatakan bahwa negara dalam hukum internasional harus menaati unsur-unsur

negara secara konstitutif sebagai berikut:

1. Memiliki populasi yang tetap

Populasi yang tetap atau rakyat merupakan penduduk yang menempati daerah tertentu dalam

waktu yang tertentu. Rakyat merupakan bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu

pemerintahan. Dalam unsur ini ULMWP memenuhi karena memiliki populasi tetap yaitu rakyat

Papua Barat yang mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat.

2. Pemerintah yang berdaulat

Dalam unsur ini ULMWP tidak dapat memenuhi karena deklarasi kemerdekaan yang dilakukan

oleh ULMWP adalah pemerintahan sementara. Tidak ada kejelasan mengenai pemerintahan yang

berkuasa dalam menjalankan kehidupan tata negara. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah
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memiliki kekuasaan guna mencapai tujuan suatu negara. Kekuasaan tersebut memiliki dua jenis

kekuasaan, yaitu kekuasaan keluar dan kekuasaan kedalam.

a) Kekuasaan ke dalam

Kekuasaan kedalam dimaksudkan bahwa pemerintah berwenang untuk mengatur

lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya dengan batasan hukum yang ada.

b) Kekuasaan ke luar

Kekuasaan keluar dimaksudkan bahwa pemerintah memiliki sifat kekuasaan yang independen

tanpa harus terikat oleh kekuasaan lain atau harus tunduk terhadap negara lain dan ikut campur

dalam urusan negara lain.

Deklarasi Provisional Government of West Papua (Pemerintah Sementara Papua Barat oleh

Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember

lalu ditolak berbagai pihak. Tak hanya dari pemerintah Indonesia, ketidaksepakatan pun datang

dari internal organisasi maupun kelompok pro Papua merdeka.[11] Sehingga ULMWP tidak

mempunyai kekuasaan yang berdaulat atas menjalankan pemerintahan secara efektif bagi Papua

Barat.

3. Wilayah

Dalam subjek Hukum Internasional, salah satu syarat belligerent menjadi subjek hukum adalah

menguasai suatu wilayah secara efektif. Wilayah Papua Barat menjadi wilayah yang dimaksud

dalam deklarasi ULMWP sebagai wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, hukum kebiasaan

internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional juga tak melegalkan

klaim sepihak tersebut. Sebab, pemerintahan dinyatakan sah jika memiliki kendali efektif

terhadap suatu wilayah. Sedangkan ULMWP tidak memiliki kendali yang efektif terhadap

wilayah Papua Barat. Pemerintah Indonesia masih memiliki kendali secara efektif bagi Papua

Barat dengan adanya fakta bahwa proses administrasi yang dilakukan di Papua Barat dilakukan
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dengan proses yang demokratis. Menurut Oppenheim-Lauterpacht terhadap belligerency,

menyatakan bahwa adanya pendudukan wilayah tertentu dan penyelenggaraan pengaturannya

yang mana ULMWP tidak memenuhi syarat tersebut.

4. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain

Dalam unsur kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain, ULMWP tidak memenuhi

unsur ini. ULMWP hanya dapat pengakuan dari negara lain khususnya negara yang tergabung

dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang beranggotakan Fiji, Front de Liberation

Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) di Kaledonia Baru, Papua Nugini (PNG), Kepulauan

Solomon, dan Vanuatu. ULMWP sebagai observer di MSG dan mendapatkan dukungan dari

negara-negara yang tergabung dalam MSG tersebut. Akan tetapi, dukungan tersebut tidak

menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu

negara. ULMWP juga belum mampu dalam menjalin hubungan dengan negara lain hanya

sebatas dukungan dari beberapa negara di Asia Pasifik sehingga dukungan ini tidak signifikan.

Menurut Teori Deklaratoir, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu

negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apa

pun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Dengan kata lain, ada

atau tidaknya pengakuan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suatu

negara dalam hubungan internasional.
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I. Para pihak dan Uraian klaim para pihak

Telah terjadi suatu insiden pada tanggal 25 November 2018 yang melibatkan Russia dan

Ukraina perihal hak lintas damai Ukraina untuk melewati Selat Kerch yang telah disepakati

pada perjanjian bilateral “Treaty on Cooperation in the Use of the Sea of Azov and the Kerch

Strait”.[1] Karena insiden ini, tiga kapal angkatan laut Ukraina: Berdyansk, Nikopol¸dan Yani

Kapu, beserta 24 prajurit yang berada dalam ketiga kapal tersebut ditahan oleh Federasi Russia.

Russia, dalam memo nya, memberikan klaim bahwa pada 25 November 2018, Polisi

Federal Russia (“FSB”), mendeteksi beberapa kapal angkatan laut Ukraina yaitu Berdyansk,

Nikopol¸dan Yani Kapu, pada Zona Ekonomi Ekslusif (“ZEE”) Russia dengan jarak 28-20 Mil

Tenggara Tanjung Meganom, megarah ke Selat Kerch. Ketiga kapal tersebut tidak mengindahkan

peringatan yang telah diumumkan oleh Komandan Penjaga Pantai Russia yang telah

memberitahukan bahwa lintas damai Selat Kerch oleh Kapal Angkatan Laut Ukraina telah

ditangguhkan karena masalah keamanan.[2] Situasi menjadi memanas ketika ketiga kapal

angkatan laut tersebut mencoba menerobos barikade Federasi Russia yang telah termasuk dalam

laut teritorial Russia. Setelah diperingatkan dengan tembakan peringatan, akhirnya tembakan

diarahkan langsung pada kapal Berdyansk, dan ketiga kapal tersebut akhirnya ditahan oleh

Russia beserta 24 prajurit didalamnya. Karena penahanan ini, Ukraina telah mengirimkan protes

dan berusaha melakukan mediasi dengan Russia untuk membebaskapan ketiga kapal dan 24

prajurit kapal. Namun, karena tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Ukraina membawa

kasus ini ke International Tribunals of The Law of The Sea (“ITLOS”).

Pada permohonannya kepada ITLOS, Ukraina meminta putusan mendesak ( provisional

measures) yaitu putusan mendesak yang dapat diputuskan oleh pengadilan, apabila syarat-syarat

mendesak itu terpenuhi.[3] Tindakan sementara ini dimohonkan untuk memutus sengketa antara

Federasi Russia dengan Ukraina mengenai Imunitas dari 3 kapal angkatan laut Ukraina beserta

24 prajurit yang ada didalamnya. Permohonan ini didasarkan oleh Artikel 290, Paragraf 5,

UNCLOS yang meyatakan bahwa ITLOS berwenang memberikan putusan mendesak
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(provisional measures). Dalam permohonannya juga, Ukraina menyatakan bahwa setiap hari

ditahannya, diinterogasinya, dan diperiksanya para prajurit Ukraina oleh Russia, dan penahanan

ketiga kapal angkatan laut Ukraina, merupakan pelanggaran terhadap Artikel 32, 58, 95 dan 96

UNCLOS oleh Russia. Dengan notifikasi tertulis kepada Federasi Russia, Ukraina menyerahkan

sengketa para pihak ini kepada prosedur arbitrase yang telah termuat pada Lampiran VII

UNCLOS mengenai Arbitrase.

II. Permohonan Tindakan oleh Ukraina

Dalam permohonannya Ukraina meminta pada ITLOS untuk memutuskan putusan

mendesak perihal sengketa yang dimaksud, dimana Ukraina memohon Russia untuk segera:

a. Melepaskan kapal angkatan laut Ukraina Bedyansk, Nikopol, dan Yani Kapu, dan

mengembalikannya ke Ukraina.

b. Menangguhkan proses kriminalisasi 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan tidak melanjutkan

proses lanutan.

c. Melepaskan 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan perbolehkan mereka untuk kembali ke

Ukraina.

Dasar hukum dari permohonan ukraina adalah Artikel 32, 58, 95, dan 96 UNCLOS

beserta hukum kebiasaan internasional mengenai kedaulatan imunitas kapal perang dan

kapal angkatan laut. Lebih lanjut, dalam permohonannya, Ukraina menyebutkan bahwa

Artikel 95 dan 96 UNCLOS menentukan bahwa kapal perang dan kapal angkatan laut yang

melewati laut bebas dan ZEE berhak atas “imunitas komplit dari jurisdiksi negara

manapun selain dari negara bendera”. Hak imunitas ini juga tertuang dalam Artikel 32

UNCLOS dan telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lebih lanjut, menyebutkan
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bahwa ITLOS telah memutuskan bahwa UNCLOS beranggapan kapal adalah suatu kesatuan

unit termasuk kapal itu sendiri, awak kapal, seluruh penumpang kapal, dan kargo kapal.[4]

Berdasarkan hal tersebut, Ukraina berargumen bahwa selain ketiga kapal angkatan perang, 24

prajurit yang ditahan oleh Federasi Russia juga memiliki imunitas komplit.

Prima Facie

Karena bentuk permohonan yang diajukan oleh Ukraina merupakan putusan mendesak

(provisional measures), maka hal utama yang harus diperhatikan adalah apakah ITLOS memiliki

jursdiksi pada sengketa ini. Untuk menentukan jurisdiksi tersebut, maka pemohon memberikan

prima facie sebagai dasar untuk menentukan apakah ITLOS memiliki jurisdiksi pada sengketa

ini.[5] Perihal pembuktian adanya prima facie, pada sengketa ini selain merujuk pada Artikel

290 UNCLOS yang mengatur mengenai pengadilan putusan mendesak, juga merujuk pada

Artikel 298, Paragraf 1 (b) UNCLOS yang berbunyi:

“Sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer, termasuk kegiatan-kegiatan militer oleh

kapal-kapal dan pesawat udara pemerintah yang melakukan dinas non-komersial, dan sengketa

perihal kegiatan-kegiatan penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat

atau yurisdiksi yang dikecualikan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau mahkamah berdasarkan

pasal 297 ayat 2 atau 3;”

Dimana yang menjadi permasalahan adalah pada saat meratifikasi UNCLOS, kedua

negara, Russia dan Ukraina melakukan reservasi dan menolak sebagian dari ketentuan pada

artikel tersebut. Ukraina menolak pada kalimat “..Sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer”

dan Russia menolak pada kalimat “..Sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer, termasuk

kegiatan-kegiatan militer oleh kapal-kapal dan pesawat udara pemerintah”. Akibat dari kedua

reservasi tersebut, pembuktian mengenai prima facie pada sengketa ini terfokus pada apakah

sengketa ini dapat dikatakan sebagai kegiatan militer (sehingga bukan merupakan jurisdiksi dari

4



ITLOS) atau merupakan kegiatan penegakan hukum (sehingga merupakan jurisdiksi dari

ITLOS).

Argumen Para Pihak Perihal Jurisdiksi

Meskipun dalam pemohonannya, Ukraina hanya menyebutkan bahwa reservasi yang

telah dilakukan oleh Ukraina dan Russia pada Artikel 298 UNCLOS tidak memiliki hubungan

dan tidak relevan dengan kasus ini, Russia justru mengatakan bahwa reservasi tersebut menjadi

dasar bahwa sengketa ini bukanlah jurisdiksi dari ITLOS pada memo-nya. Dimana menurut

Russia, sengketa ini sangat jelas merupakan kegiatan militer. Russia beranggapan bahwa insiden

pada tanggal 25 Novembet 2018 tersebut merupakan serangan “rahasia” yang dilakukan oleh

Kapal Angkatan Laut Ukrania di laut teritorial Russia. Selain itu, Russia juga beranggapan

bahwa pihak-pihak dalam insiden tersebut merupakan militer dari kedua negara yaitu FSB,

tentara militer Kementerian Pertahanan Russia, dan Prajurit pada ketiga kapal angkatan laut

Ukraina. Hal ini sesuai dengan “situasi militer” yang dideskripsikan oleh ITLOS pada

Philippines v. China,[6] yang memiliki ciri situasi “yang melibatkan pihak militer dari satu

pihak dan kombinasi dari kekuatan militer pihak lain, yang berposisi berlawanan satu dengan

yang lain”. Selain itu, Russia juga menyertakan pernyataan-pernyataan dari pihak Ukraina yang

secara jelas memiliki unsur militer pada pernyataan tersebut.

Pada proses peradilan (yang tidak dihadiri oleh pihak Russia), Ukraina berargumen

bahwa eksepsi mengenai kegiatan militer tidak dapat digunakan pada sengketa ini karena dua

alasan. Pertama, mengenai argumen Russia perihal The South China Sea Arbitration ( The

Republic of Philippines v. The People's Republic of China), Ukarina berargumen bahwa eksepsi

tersebut tidak dapat digunakan ketika para pihak bersangkutan menanggapinya dengan tindakan

non-militer. Menurut Ukraina, Russia melakukan pennangkapan dan penahanan terhadap kapal

5



ukraina, dan pemenjaraan dan penuntutan Prajurit Ukraina merupakan permasalahan penegakkan

hukum domestik.

Yang kedua, Ukraina berargumen bahwa eksepsi kegiatan militer tidak dapat digunakan

karena jika Ukraina mengenyampingkan karakteristik yang ditentukan oleh Russia sendiri

terhadap insiden tersebut, Ukraina tidak memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan

berdasarkan kegiatan militer. Ukraina mengklaim bahwa mereka tidak mengatakan adanya

pelanggaran berdasarkan aktivitas militer oleh Russia, melainkan adanya pelanggaran

penegakkan hukum oleh Russia dalam konteks penegakkan hukum. Sebagai tambahan, Ukraina

menolak argumen bahwa pihak militer Russia dan Ukraina berposisi berlawanan satu dengan

yang lain, melainkan kapal-kapal Ukraina dikejar oleh Penjaga Pantai Russia ketika akan pergi

dari daerah Russia. Berdasarkan kedua alasan tersebut, Ukraina beranggapan sengketa ini

termasuk dalam ranah kegiatan penegakkan hukum dan merupakan jurisdiksi dari ITLOS.

III. Putusan dari ITLOS (Case Concerning the Detention of Three

Ukrainian Navan Vessel (Ukraine v. Russian Federation), Order of

25 May 2019)

Jurisdiksi Prima Facie dan Kebutuhan Mendesak

Menurut pandangan ITLOS, perbedaan antara kegiatan militer dan penegakkan hukum

tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan jenis kapal yang menjadi perslisihan, tidak pula

dapat dibedakan hanya berdasarkan karakterisasi dari aktivitas yang diperdebatkan oleh para

pihak yang bersengkata. Meskipun alasan kedua mungkin saja relevan, karakterisasi tersebut
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haruslah berdasarkan penilaian yang objektif dan tidak boleh subjektif dari kejadian yang

sebenarnay terjadi.

Berdasarkan hal tersebut ITLOS mempertimbangkan tiga penilaian objektif yang relevan

pada sengketa ini. Pertama, bahwa tuduhan Russia mengenai insiden yang dimaksud merupakan

serangan “rahasia” oleh kapal angkatan laut Russia tidak berdasar dikarenakan argumen dari

Ukraina yang menyebutkan bahwa kapal-kapal tersebut membutuhkan 2 hari untuk melewati

Selat Kerch, dan merupakan hal yang mustahil untuk melewati Selat Kerch secara rahasia dan

tidak diketahui oleh otoritas Russia.

Kedua, ITLOS beranggapan bahwa terdapat dua sebab spesifik mengapa insiden yang

dimaksud terjadi yaitu anggapan otoritas Russia bahwa Kapal Angkatan Laut Ukraina yang tidak

memenuhi prosedur, dan tidak diindahkannya penangguhan lintas damai untuk Kapal Angkatan

Laut Ukraina dikarenakan alasan keamanan. Berdasarkan kedua alasan tersebut, ITLOS tidak

melihatnya sebagai kegiatan militer.

Ketiga, terdapat fakta yang disetujui oleh para pihak dimana terjadinya tindakan koersif

oleh Russia terhadap Kapal Angkatan Laut Ukraina. Tindakan tersebut ialah dikejarnya kapal

Ukraina ketika menorobos barikade untuk pergi dari kawasan Selat Kerch. Penjaga Pantai Russia

kemudian memerintahkan Kapal Angkatan Laut Ukraina untuk berhenti, kemudian ketika

kapal-kapal tersebut tidak mengindahkan perintah tersebut, tembakan peringatan ditembakkan,

dilanjutkan dengan tembakan terarah. Menurut pandangan ITLOS, melihat dari runtutan kejadian

diatas, yang terjadi ialah tindakan koersif pada konteks penegakkan hukum dan bukan kegiatan

militer. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas, ITLOS berpendapat bahwa penolakan

prima facie berdasarkan reservasi Artikel 283 paragraf 1 (b) tidak dapat diterima pada sengketa

ini, dan ITLOS menyimpulkan prima facie terhadap Lampiran VII mengenai Arbitrase

memiliki jurisdiksi perihal sengketa ini.
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Lebih lanjut. ITLOS beranggapan bahwa syarat “keadaan mendesak” yang diatur pada

Artikel 290, Paragraf 5, UNCLOS mengenai pelaksanan putusan mendesak telah terpenuhi.

Anggapan tersebut berdasarkan dalam putusan ARA Libertad” ((Argentina v. Ghana),

Provisional Measures, Order of 15 December 2012, ITLOS Reports 2012, p. 332, at p. 348,

para. 94, yang beranggapan bahwa kapal perang, seperti yang dimaksud dalam Artikel 29

UNCLOS “merupakan bentuk dari kedaultan dari negara bendera yang berkibar pada kapal

tersebut”. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa hak imunitas menjadi hak dari kapal perang

dibawah UNCLOS dan kebiasaan internasional. ITLOS berpendapat bahwa perakuan apapun

yang berlawanan dengan imunitas kapal perang dapat menciderai harga diri dan kedaulatan suatu

negara dan memiliki potensi untuk merusak keamanan negara. Terlebih, perampasan kebebasan

dari Prajurit Ukraina menjadi perhatian hak asasi.

Putusan mendesak

Dikarenakan kesimpulan bahwa ketentuan mengenai resolusi putusan mendesak yang

diatur pada Artikel 290, paragraf 5, UNCLOS telah terpenuhi maka ITLOS berhak untuk “

menetapkan putusan mendesak yang dianggap pantas menurut keadaan untuk memelihara hak

masing-masing pihak dalam sengketa”, seperti yang tertuang dalam Artikel 290, Paragraf 1,

UNCLOS.

Berdasarkan permohonannya, Ukraina meminta ITLOS untuk menetapkan putusan

mendesak agar Russia segera:

a. Melepaskan kapal angkatan laut Ukraina Bedyansk, Nikopol, dan Yani Kapu, dan

mengembalikannya ke Ukraina.

b. Menangguhkan proses kriminalisasi 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan tidak melanjutkan

proses lanjutan.
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c. Melepaskan 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan perbolehkan mereka untuk kembali ke

Ukraina.

ITLOS berpendapat bahwa penangguhan proses kriminal terhadap 24 prajurit Ukraina dan

tidak dilakukannya proses lanjutan tidaklah perlu. Meskipun begitu, ITLOS mempertimbangkan

bahwa perlu untuk memerintahkan para pihak untuk tidak melakukan tindakan yang dapat

memperburuk dan memperpanjang sengketa yang diminta diselesaikan berdasarkan lampiran

VII mengenai arbitrase.

Berdasarkan hal-hal tersebut, International Tribunal for the Law of the Sea memutuskan:

a. Dengan Voting 19 melawan 1,

Federasi Russia diwajibkan segera melepaskan Kapal Angkatan Laut Ukraina Berdyansk,

Nikopol, dan Yani Kapu, dan mengembalikan ketiga kapal tersebut ke Ukraina.

b. Dengan Voting 19 melawan 1,

Federasi Russia diwajibkan segera melepaskan 24 tahanan prajurit Ukraina dan memperbolehkan

mereka kembali ke Ukraina.

c. Dengan Voting 19 melawan 1,
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Ukraina dan Federasi Russia diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat

memperburuk dan memperpanjang sengketa yang telah diajukan pada lampiran VII pengadilan

arbitrase.

[1] Lihat, Pasal 2 yang berbunyi “Kapal pedagang dan kapal perang termasuk juga kapal pemerintah lain yang
mengibarkan bendera Federasi Russia dan Ukraina yang digunakan untuk keperluan non-komerisal memiliki hak untuk
menikmati kebebasan navigasi di Laut Azov dan Selat Kerch”

[2] FSB of Russia official website, “On the provocative actions of the vessels of the Naval forces of Ukraine”,26
November 2018, available at http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438315%40fsbMessage.html.

[3] Lihat Malcolm Shaw, International Law (8th Edition), University Printing House:Cambridge, 2017, Hlm. 830.

[4] Lihat M/V Saiga (No. 2) (St. Vincent v. Guinea), ITLOS Case No. 2, Judgment of 1 July 1999, 106; M/V Virginia G

(Panama v. Guinea-Bisseau), ITLOS Case No. 19, Judgment of 14 April 2014

[5] Ibid. Hlm. 831. Sebagai referensi lain lihat, the Avena (Mexico v. USA) case, ICJ Reports, 2003, Hlm. 77, 87; 134
ILR, Hlm. 104, 113; Democratic Republic of the Congo v. Rwanda, ICJ Reports, 2002, Hlm. 241; dan the two Pulp Mills
(Argentina v. Uruguay) applications for provisional measures, ICJ Reports, 2006, Hlm. 113, 128–9.

[6] The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), Award, 12 July 2016,

para. 1161.
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Kapal terbang atau Pesawat merupakan suatu benda yang dapat digunakan baik sebegai

benda jaminan untuk pemenuhan prestasi utang maupun untuk perjanjian lain yang sifatnya

memberi jaminan. Pesawat sendiri dapat menjadi objek jaminan, baik untuk membayar utang

bagi pembayaran perolehan pesawat itu sendiri atau untuk pelunasan prestasi utang lain.[1]

Terdapat beberapa alasan mengapa pesawat terbang dapat menjadi benda yang

dijaminkan, salah satunya adalah karena adanya resiko-resiko yang terdapat pada pesawat

sebagai objek jaminan.[2] Dalam bukunya, Mieke Komar menjelaskan resiko-resiko tersebut

sebagai berikut:

1. Berkurangnya nilai susut teknis suatu pesawat udara, karena penggunaan yang terus menerus

yang menyebabkan harga pesawat udara bergantung sekali pada perawatan dan perbaikan

(maintenance dan repair) pesawat secara teratur;

2. Pesawat udara sangat peka terhadap berbagai bahaya dan kemungkinan terjadinya

kecelakaaan yang disebabkan suatu hal yang tidak ada kaitannya langsung dengan pesawat

udara. Misalnya akibat cuaca buruk, tindakan-tindakan teroris, dan lain-lain. Objek jaminan

dapat musnah seketika ataumengalami kerusakan berat, sehingga untuk menutup

kerugian-kerugian tersebut selalu dibutuhkan penutupan polis asuransi yang tidak kecil

jumlahnya;

3. Suatu pesawat udara selalu berpindah tempat, terutama pesawat yang digunakan untuk

pengangkutan internasional, sehingga dapat menyulitkan pihak pemberi modal (kreditor),

maupun pemegang hak lainnya yang akan mengadakan eksekusi atas pesawat udara tersebut;

4. Terbatasnya pasaran (market) untuk pesawat-pesawat udara bekas di negara yang

bersangkutan;

5. Belum diaturnya kewajiban pendaftaran perdata (recordation) dari hak-hak kebendaan yang

diletakkan pada suatu pesawat udara di berbagai negara. Hal tersebut menyebabkan

2



pemegang suatu hak jaminan dapat dihadapkan pada suatu keadaan di mana menurut hukum

setempat haknya tidak diakui ataupun kedudukan hukum dari hak-haknya tersebut dianggap

bertingkat lebih rendah daripada pemegang hak yang sebangun dalam negara tersebut;

6. Khususnya penjaminan suku cadang, terutama engines (motor propusi) pesawat udara, dapat

menimbulkan permasalahan sendiri. Antara lain kesulitan menjamin suku cadang dengan hak

jaminan yang sama yang telah diletakkan pada pesawat udara yang bersangkutan, pengaturan

penyimpanan suku cadang terpisah dari pesawat udara serta pendaftaran perdata suku

cadang.

Melihat adanya resiko-resiko yang terdapat pada industri penerbangan, fasilitas proses

penanganan yang mudah dan cepat, baik dalam prosedur pelaksanaan, pencairan dan realisasi

jaminan sangat lah penting. Kepastian akan jaminan tersebut akan mendukung perkembangan

industri penerbangan nasional dan internasional. Meskipun resikoresiko yang melekat pada

pesawat udara cukup besar, tetapi hal tersebut tidak mengurangi adanya kebutuhan penggunaan

pesawat udara sebagai objek jaminan (collateral), maka dibutuhkan lembaga jaminan yang sesuai

yang dapat dibebankan terhadap pesawat udara sebagai objek jaminan.

Berdasarkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, terdapat empat lembaga jaminan

kebendaan di Indonesia yaitu Gadai, Hak Tanggunan, Fidusia, dan Hipotek. Pada paper kali ini

akan membahas lebih jauh mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat. Hipotek sendiri

secara umum diatur pada BAB XXI KUHPER.

Pada sejarahnya, Didalam Pasal 565 KUHPER Belanda tidak mengatur pesawat udara

sebagai benda bergerak. Sesuai dengan hukum penerbangan di Belanda, Pesawat udara harus

diregistrasi. Registrasi pesawat udara tersebut dilakukan oleh Departemen Penerbangan Sipil di

The Hague. Registrasi pesawat udara tersebut bersifat publik dan hanya berlaku terhadap
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pesawat udara Belanda. Berbicara mengenai status hukum pesawat udara, Belanda juga

mengakui bahwa pesawat udara adalah benda bergerak mempunyai kekhususan (sui generis).

Lebih jelas lagi status hukum pesawat udara merupakan benda bergerak yang khusus (sui

generis) setelah Parlemen Belanda menegaskan undang-undang yang bermaksud untuk

meratifikasi Konvensi Jenewa 1948 yaitu Convention on the International Recognition of Rights

in Aircraft yang ditandatangani tanggal 29 Juni 1948. Konsekuensi pengesahan tersebut berlaku

terhadap pesawat udara Belanda sehingga pesawat udara dapat dibebani dengan chattle mortgage

tetapi tidak berlaku terhadap hak gadai.[3]

Menurut ketentuan pada Pasal 1164 KUHPER, disebutkan bahwa yang dapat dibebani

dengan hipotek hanyalah barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua

yang termasuk bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak

bergerak.[4] Namun begitu, Hipotek adalah lembaga jaminan yang paling relevan untuk pesawat.

Hal ini karena Pesawat yang memiliki ukuran yang lebih dari 20 m3 harus memiliki surat

pendaftaran.[5] Hal ini serupa dengan kapal laut yang diatur pada paal 314 KUHD yang

menjadikannya benda tidak bergerak. Pernyataan ini juga diperkuat dengan penjelasan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) Pasal 15 ayat (3)

yang menegaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek atas

pesawat terbang. Pada dasarnya pengaturan terhadap pendaftaran lembaga jaminan hipotek atas

pesawat sebenarnya tidak diatur secara khusus namun dalam praktiknya mengikuti pengaturan

pembebanan jaminan pada Pasal 1162 KUHPER hingga pasal 1232 KUHPER.

Dengan begitu, meskipun pada dasarnya pesawat merupakan benda bergerak menurut

sifatnya dikarenakan pesawat dapat berpindah atau dipindahkan, ketentuan-ketentuan pada

peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan pesawat sebagai benta tidak bergerak

apabila dijadikan sebagai jaminan utang dengan lembaga jaminan hipotek. Meskipun begitu,

pesawat yang dapat dijadikan objek jaminan hipotek hanyalah pesawat yang telah mempunyai

tanda register dan berkebangsaan Indonesia. Sehingga, menurut hukum yang berlaku sekarang,

ketika suatu pesawat telah memenuhi kualifikasi status kebendaan sebagai benda terdaftar, ketika
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pesawat tersebut ingin dijadikan sebagai jaminan utang, maka pembebanannya diikat dengan

jaminan hipotek.[6]

Pada pasal 1179 KUHPER dijelaskan bahwa pendaftaran ikatan hipotek harus dilakukan

dalam daftar-daftar umum yang disediakan untuk itu. Dalam hal pendaftaran jaminan hipotek

atas pesawat terbang, dilakukan dalam “Buku daftar Hipotek Pesawat Udara” yang disediakan

oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, selain itu juga dapat didaftarkan melalui pejabat

yang ditunjuk oleh Menteri. Suatu perikatan mengenai perjanjian hipotek atas pesawat baru

mengikat pada pihak ketiga ketika sudah didaftarkan dalam Buku tersebut, sedangkan kreditor

dan debitor dianggap telah melakukan perikatan pada saat penandatanganan para pihak atas

penjaminan tersebut dihadapan notaris.[7] Jika tidak memenuhi syarat ini maka suatu perikatan

jaminan dapat batal demi hukum. Pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara dilakukan oleh

pejabat Direktorat Jendral Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta

memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan sertifikat hipotek pesawat udara (SHPU),

menyimpan dan memelihara serta menghapuskan pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara.

Pendaftaran yang dilakukan harus memuat tanggal pendaftaran, alamat terakhir Kreditor maupun

Debitor secara lengkap, jangka waktu pelunasan utang, dan persyaratan-persyaratan pembebanan

utang. Pendaftaran hipotek pesawat udara merupakan kewajiban dengan ancaman batal demi

hukum.

Pendaftaran perjanjian hipotek diatur didalam Pasal 1179 KUH Perdata dilakukan untuk

memenuhi asas publisitas dan spesialitas sebagai perlindungan kepentingan pihak ketiga.

Pendaftaran dilakukan agar pihak ketiga dapat mengetahui berapa nilai sisa harga pesawat udara

yang dihipotekkan, sehingga pihak ketiga dapat mengatisipasi dan dapat menghindari apabila

terjadi suatu kerugian.

Selain diatur dalam hukum nasional, perlu diketahui pula bahwa hukum mengenai

pendaftaran pesawat juga diatur dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, suatu

pesawat harus mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan. Kebangsaan dan pendaftaran

tersebut juga tidak dapat dilakukan secara ganda. Sehinga suatu pesawat memiliki prinsip
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pendaftaran tunggal dan hanya dapat didaftarkan kembali ketika pendaftaran sebelumnya telah

dihapuskan.[8] Maka dari itu, penjaminan pesawat juga berhubungan erat dengan status dan

kebangsaan dari pesawat itu sendiri.

Kesimpulan

Pembebanan jaminan kebendaan atas peawat terbang di Indonesia secara umum dan

praktik menggunakan lembaga penjaminan hipotek. Meskipun Undang-Undang Penerbangan

tidak menjelaskan secara spesifik mengenai lembaga apa yang dapat digunakan untuk

penjaminan pesawat, penjaminan pesawat dengan hipotek cukup jelas melihat dari pengaturan di

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hal ini berdasarkan Undang-Undang

Penerbangan yang mengatur pesawat merupakan benda tidak bergerak apabila memiliki luas

lebih dari 20m3. Hal ini menyebabkan pesawat sebagai benda bergerak sui generis dan menjadi

benda yang tidak bergerak ketika menjadi objek jaminan. Hal ini juga diperjelas dengan UU

Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris ialah membuat akta

hipotek atas pesawat terbang.

Pendaftaran jaminan kebendaan pesawat penting untuk meminimalisir resiko-resiko indurstri

penerbangan, serta mendukung kemajuan industri penerbangan. Pendaftaran ini dilakukan oleh

notaris dengan dibuatkannya akta hipotek pesawat yang harus pula didaftarkan di Buku Daftar

Hipotek Pesawat Udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ataupun pejabat lain yang

diberikan wewenang oleh menteri. Pendaftaran ini juga berfungsi untuk memenuhi asas

publisitas untuk melindungi pihak ketiga.
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