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(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta)

Romadhon
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Agus Riwanto
Dosen Bagian hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS 

ABSTRACT

This legal research examines the role of supervision of the Foreigners Oversight Team 
in the supervision of Foreign Workers in the working area of   the Class 1 Surakarta 
Immigration Office based on Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration. This 
research is normative legal research supported by data in the field. This research 
is a descriptive legal research, with a legal approach and analytical approach. The 
types of data collected are primary legal material and secondary legal material. Data 
collection techniques used were interviews and literature studies. Based on the results 
of the study, the supervision of the Foreigners’ Oversight Team in the supervision of 
Foreign Workers in the working area of   the Surakarta Class 1 Immigration Office 
is in accordance with the Immigration Act. The problem that arises in supervision 
is related to the existing legislative system in Indonesia which still provides a gap 
to be broken, this is indicated by the misuse of visit residency that is used to work as 
many as 20 people during the 2017-2018 period, members of the Foreign Persons 
Control Team say this cannot be released from Presidential Regulation No. 21 of 
2016 concerning Visit Visa Free, besides also the factor of Guarantor or Sponsor 
who does not comply with existing regulations plus law enforcement officials who 
are still unprofessional is an obstacle in the enforcement of illegal Foreign Workers.

Keywords: Abuse of Residence Permit, Foreign Persons Control Team, Foreign 
Workers

ABSTRAK

Penelitian hukum ini mengkaji tentang peran pengawasan Tim Pengawasan Orang 
Asing dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi 
Kelas 1 Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung 
oleh data-data di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat 
deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis 
data yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan Tim Pengawasan Orang 
Asing dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 
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1 Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, persoalan yang 
muncul dalam pengawasan adalah terkait sistem perundang-undangan yang ada di 
Indonesia yang masih memberi celah untuk di terobos, hal ini ditunjukan dengan 
penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang digunakan untuk bekerja sebanyak 20 
orang selama periode 2017-2018, anggota Tim Pengawasan Orang Asing mengatakan 
hal ini tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Bebas Visa Kunjungan,  selain itu juga faktor Penjamin atau Sponsor yang tidak 
mematuhi peraturan yang ada ditambah aparat penegak hukum yang  masih belum 
profesional menjadi kendala dalam penegakan Tenaga Kerja Asing ilegal.

Kata Kunci :  Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tim Pengawasan Orang Asing, Tenaga  
Kerja Asing  

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai semakin terikatnya oleh dunia global, telah 
memudahkan lalu lintas orang asing maupun Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke 
wilayah Indonesia. Ini bisa dilihat dari misalnya dengan masuknya modal asing yang 
membuat kebutuhan akan TKA semakin meningkat. 

Berbicara mengenai TKA, di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang 
tersebut dijelaskan yang dimaksud TKA adalah warga negara asing pemegang visa 
dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut, 
juga menegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan orang-
orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi, 
tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini telah membawa mobilisasi pekerja antar 
negara dengan mudah, itulah TKA pun bisa masuk ke Indonesia. 

Harus digaris bawahi, bahwa penggunaan TKA itu telah diatur dengan tegas 
dalam Peraturan perundang-Undangan Republik Indonesia. Sebagai contoh dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) menyatakan “TKA dilarang 
menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu”. 
Pada prinsipnya TKA tidak boleh menduduki jabatan kerja yang dilarang menurut 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain harus pula 
dipastikan bahwa TKA merupakan warga negara asing pemegang visa kerja yang 
diperkerjakan di Indonesia. 

Kendati demikian, realitanya banyak terdapat TKA non-teknis atau tanpa keahlian 
dapat bekerja di Indonesia, bahkan diantara mereka merupakan TKA yang tidak 
terdaftar atau ilegal. Atas kehadiran TKA ilegal dengan kualifikasi rendah (buruh 
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kasar) tersebut, dapat kita pertanyakan bagaimana nasib tenaga kerja Indonesia. Ini 
tentu menghawatirkan, mengingat pekerja lokal dengan kualifikasi demikian sangat 
banyak tersedia di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri mobilitas orang asing dan tenaga kerja asing telah membuat 
berbagai kalangan khawatir, seperti ditunjukan dalam beberapa kasus yang terjadi 
terkait TKA ilegal yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Seperti contoh 
kasus yang terjadi di Bogor pada dua pekan pertama 2017, petugas Imigrasi di Bogor 
menangkap sekitar 30 orang lebih tenaga kerja asing ilegal yang sebagian besar dari 
China dan kebanyakan adalah pekerja kasar sebuah perusahaan tambang. Sementara 
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menangkap hampir 100 orang TKA ilegal asal 
China pada razia di proyek PLTU di Pekanbaru. (https://www.bbc.com/indonesia/
indonesia-38679891 diakses pada 27 November 2018 pukul 13.16 WIB). Kebanyakan 
TKA ilegal yang ditemukan tidak bisa menunjukan paspor, penyalahgunaan jabatan, 
penyalahgunaan visa dan izin tinggal dan overstay.

Fenomena yang terjadi ini juga terjadi di beberapa wilayah yang di tangani oleh 
Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta, yang juga menemukan TKA ilegal yaitu sebanyak 
53 orang selama tahun 2017-2018. Seperti kasus pada umumnya, pelanggaran yang 
terjadi yaitu terkait penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan tidak bisa menunjukan 
paspor. Dari semua itu yang paling banyak dilanggar adalah penyalahgunaan izin 
tinggal kunjungan yang digunakan untuk bekerja, yaitu sebanyak 20 orang. Sekalipun 
kasus yang terjadi tidak sebanyak yang ada di Bogor ataupun di Riau tetapi fenomena 
ini menjadi masalah bersama dan harus segera diatasi. 

Berbicara persoalan TKA ilegal tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran 
pengawasan yang dilakukan oleh Imigrasi  yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan orang asing sendiri merupakan 
bagian dari pengawasan keimigrasian. Sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) 
huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, bahwa “Pengawasan Keimigrasian 
meliputi pengawasan terhadap lalu llintas orang asing yang masuk atau keluar 
wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing 
di wilayah Indonesia”.

Disamping itu dalam menjalankan pengawasanya Menteri membentuk Tim 
Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk melakukan 
pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, 
Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas 
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badan atau instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. TIMPORA bertugas 
memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan 
terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. TIMPORA 
juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan, baik bersifat khusus maupun 
insidental.

Melihat pentingya peran pengawasan yang dilakukan oleh TIMPORA, maka 
menjadi hal mendesak untuk diperhatikan yaitu peran TIMPORA dalam menjalankan 
pengawasanyadalam pengawasan TKA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 
Surakarta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data-data 
di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis data yang 
dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. 
Untuk memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
penyusun mengambil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Ideal Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam Pengawasan 
Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakata Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Menurut Manullang (2002: 173), pengawasan adalah suatu proses untuk 
menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 
mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan susuai 
dengan rencana semula. 

Menurut Kadarman (2001: 159), pegawasan adalah suatu upaya yang 
sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang 
sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 
penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang 
diperluan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunkan 
seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
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Keimigrasian untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan 
orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang 
Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik 
di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Tim 
Pengawasan Orang Asing terdiri dari berbagai unsur-unsur Tim Pengawasan 
Orang Asing terdiri dari :
a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
b. Pemerintahan Daerah 
c. Penegak Hukum 
d. Pengamanan Negara 
e. Instansi Vertikal Lainya 

Tujuan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ini tidak lain agar 
pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinasi. Tim Pengawasan Orang 
Asing dapat dibentuk di pusat dan daerah yang beranggotakan perwakilan dan 
instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Tim 
Pengawasan Orang Asing tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri 
yang diketuai oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Tim Pengawasan 
Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai oleh Kepala Divisi 
Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim 
Pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang di ketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Tim Pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan 
kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang 
berkaitan dengan pengawasan orang asing. Dalam melaksanakan tugas Timpora 
mempunyai fungsi yaitu :
a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing secara berjenjang 

dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengawasan orang asing serta membuat peta pengawasan orang 
asing;

d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing;
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e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka 
pengawasan orang asing;

f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental 
termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Timpora; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh ketua Timpora berkaitan dengan 
pengawasan orang asing.

Selain itu Timpora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. 
Operasi gabungan dapat berupa operasi gabungan yang bersifat khusus dan 
bersifat insidental. Operasi gabungan yang bersifat khusus merupakan operasi 
yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu sedangkan yang bersifat 
insidental  merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya 
laporan dari masyarakat atau anggota Timpora sendiri.

Operasi gabungan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, 
berdasarkan hasil rapat kerja Timpora dengan memperhatikan ketersediaan 
anggaran. Operasi gabungan sendiri dipimpin oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk. 
Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan orang asing yang melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan, Timpora menyerahkan orang asing 
tersebut kepada instansi yang berwenang.

Timpora Surakarta dalam melaksanakan pengawasanya telah sesuai pedoman 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 
Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Dalam struktur keanggotaan 
Timpora Surakarta terdiri dari kantor imigrasi, Kepolisian Resor Kota, Kejaksaan 
Negeri, Pemerintah Daerah kota, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen 
Negara Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia.

Terdapat permasalahan yaitu kian banyaknya TKA ilegal tidak bisa 
dilepaskan atas kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan terhadap 169 
negara yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 seperti 
yang terdapat dalam jumlah kasus yang telah ditangani kantor imigrasi Surakarta 
yang mayoritas adalah penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk 
bekerja.

Pada  tabel  di bawah ini  disajikan daftar  penyalahgunaan  izin tinggal 
yang  telah  ditangani  oleh  kantor  imigrasi  kelas  1  Surakarta.  Dari  daftar  
penyalahgunaan  izin tinggal yang terjadi  memang  yang  paling  banyak terjadi 
adalah penyalahgunaan izin  tinggal  kunjungan  yang  digunakan  untuk bekerja 
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yaitu sebanyak 20  orang. Prosedur  dalam memperoleh  ijin  tinggal  kunjungan  
yang  tidak  serumit  seperti  izin tinggal terbatas  inilah  yang  menjadi celah 
penyalahgunaan izin  tinggal.

Tabel. 1 Data Praktek Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor 
Imigrasi Kelas I Surakarta Tahun 2017-2018

No. Kebangsaan Jenis Penyalahgunaan Jumlah
1. Thailand • Overstay 4

• Illegal Stay 1
2. RRT • Tidak dapat menunjukkan dokumen 

perjalanan dan lokasi kerja tidak sesuai 2

• Penyalahgunaan izin tinggal berupa 
izin tinggal kunjungan digunakan 
untuk bekerja 

12

• Buronan atas kasus penyalahgunaan 
izin tinggal 1

3. Malaysia • Illegal Stay 3
• Overstay 4

4. Korea Selatan • Penyalahgunaan izin tinggal berupa 
izin tinggal kunjungan digunakan 
untuk bekerja

2

• Tidak dapat menunjukan izin tinggal 
dan dokumen perjalanan 1

5. Taiwan • Penyalahgunaan izin tinggal berupa 
izin tinggal kunjungan digunakan 
untuk bekerja

1

• Overstay 2
• Nikah siri dengan WNI namun 

tidak memiliki izin sesuai dengan 
peruntukannya (ITAS Bekerja)

1

6. Irak • Penyalahgunaan izin tinggal berupa 
izin tinggal kunjungan digunakan 
untuk bekerja

1

7. Filipina • Penyalahgunaan izin tinggal berupa 
izin tinggal kunjungan digunakan 
untuk bekerja

3

8. Timor Leste • Overstay 1
9. Srilanka • Overstay 1
10. Singapura • Overstay 4
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11. Swedia • Overstay 1
12. Kroasia • Overstay 1
13. Prancis • Overstay 1
14. Amerika • Overstay 1
15. Italia • Overstay 1
16. India • Penyalahgunaan izin tinggal berupa 

izin tinggal kunjungan digunakan 
untuk bekerja

3

17. Belanda • Tidak dapat menunjukkan izin tinggal 
dan dokumen perjalanan 1

Sedangkan jika  berbicara masalah  tenaga  kerja  asing  Menurut HR 
Abdussalam tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu 
yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam 
mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan 
mempercepat alih ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan meningkatkan investasi 
asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di 
Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional 
wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. (HR Abdussalam, 
2008:322).

Kesaling  berkaitan inilah  yang  kemudian  menjadikan  Timpora  menjadi  
penting  dalam proses  pengawasanya. Pengawasan di Timpora tidak hanya  
melibatkan  keimigrasian  saja, maka dari itu  saling  keterbukan  dan koordinasi 
antar  instansi  dan  lembaga  pemerintahan  terkait,  menjadi  aspek  penting  
dalam proses  pengawasan TKA.

Peran anggota Timpora dalam membantu Imigrasi terkait pengawasan 
TKA, narasumber menyatakan bahwa : “ Timpora sendiri adalah bagian dari 
pengawasan lapangan yang sebenarnya selain pengawasan lapangan juga terdapat 
pengawasan administratif “. (Sigit Wahjuniarto, Wawancara di Kantor Imigrasi 
Kelas 1 Kota Surakarta, Tanggal 14 November 2018, Pukul 10.00 WIB).

Pernyataan di atas menegaskan bahwa Timpora dalam menjalankan 
pengawasanya telah memenuhi unsur-unsur pengawasan yang ideal, seperti 
yang dikatakan Hasibun, bahwa dalam proses pengawasan harus memenuhi 
unsur pengawasan Preventive controll dan Repressive controll. Preventive 
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controll adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaanya, 
dalam Keimigrasian sendiri pengawasan ini lebih bersifat administratif, 
dilaksaakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin 
tinggal. 

Sedangkan Repressive controll, adalah pengendalian yang dilakukan 
setelah terjadi kesalahan dan pelaksanaanya, dengan maksud agar tidak terjadi 
pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. 
Pengawasan ini yang kemudian melahirkan Timpora sebagai respon terhadap 
TKA ilegal. (Hasibun, 2001: 247). 

Sedangkan kondisi internal dari Timpora, terutama soal efektivitas Timpora 
narasumber menyatakan bahwa : “ Dalam internal Timpora sendiri juga tidak 
kalah bermasalahnya yaitu masih adanya ego sektoral, sehingga berdampak pada 
lemahnya koordinasi yang seharusnya menjadi hal penting dalam pengawasan 
TKA “. Artinya sesama instansi dan lembaga masih mengutamakan kepentingan 
masing-masing yang berdampak pada jalanya birokrasi.

Pernyataan tersebut memperlihatkan anggota Timpora tidak memahami 
tujuan dibentuknya Timpora yang sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, 
fungsi dari Timpora adalah koordinasi dan pertukaran data dan informasi.  

Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum mengatakan :
 “Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan 
yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas 
atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata 
petugas atau penegak hukum”. (Soerjono Soekanto, 21: 2007).  

Jika di perhatikan secara seksama prosedur permohonan izin tinggal terbatas 
yang dapat digunakan untuk aktivitas bekerja lebih rumit apabila dibandingkan 
dengan prosedur permohonan izin tinggal kunjungan. Sehingga warga negara 
asing lebih memilih mengambil resiko dengan menggunakan izin tinggal 
kunjungan untuk melakukan aktivitas kerja. Selain karena sistem perundang-
undangan yang memberi celah untuk diterabas, dalam praktik lapangan juga 
terjadi penyeewengan yaitu Penjamin atau sponsor, ini salah satu faktor terhadap 
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masalah TKA ilegal. “Kondisi lapangan memang kompeks, bukan saja masalah 
sistem undang-undang yang memberi celah, tetapi juga ada oknum-oknum dari 
penjamin yang tidak jujur dan tidak proaktif terkait masalah TKA, inilah yang 
biasa terjadi di lapangan”.

Pernyataan narasumber berkaitan dengan Peraturan Presiden tentang Bebas 
Visa jika dicermati sebenarnya hanya orang asing yang memberikan manfaat 
dan asas timbal baik yang berhak mendapat Bebas Visa Kunjungan. Hal ini jelas 
di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (2), menyatakan 
: “Orang yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa adalah warga negara 
dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan 
memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat”. Jadi jika merujuk pada 
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penyalahgunaan Bebas Visa tersebut 
lebih karena kesadaran hukum masyarakat, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 
sedang, rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. ( 
Soerjono Soekanto, 2007: 101).

Perspektif dari anggota Timpora lain yaitu dari Pengawas Ketenagakejaan 
terkait peran di Timpora, narasumber menyataka : “ Selama ini terkait peran di 
Timpora lebih banyak pertukaran data dan informasi, yang itu berkaitan dengan 
pendataan TKA yang di dalamnya memuat jumlah TKA, izin memperkerjakan 
TKA, sampai dengan sponsor dari TKA sendiri ”. (Darsi, Wawancara di Kantor 
Koordinasi Wilayah Jawa Tengah Kota Surakarta, Tanggal 8 Juni 2019, Pukul 
09.00 WIB). 

Mengenai sistem undang-undang yang ada di Indonesia terkait TKA. Ibu 
Darsi menerangkan: “kalau berbicara masalah undang-undang dalam undang-
undang ketenagakerjaan sendiri masih ada celah yang berpotensi membuka keran 
TKA. Dalam perjalananya ada beberapa pasal yang memang mempermudah 
izin masuk TKA, seperti tidak mewajibkan TKA wajib untuk bisa berbahasa 
Indonesia, kemudian setelah berubah lagi dipermudah dengan menghilangkan 
rasio bahwa satu TKA harus memperkerjakan 10 tenaga kerja lokal. Hal-hal 
inilah yang bisa memberi celah bagi TKA untuk masuk ke Indonesia”. (Darsi, 
Wawancara di Kantor Koordinasi Wilayah Jawa Tengah Kota Surakarta, Tanggal 
8 Juni 2019, Pukul 09.30 WIB).  

Pernyataan narasumber di atas menegaskan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, 
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dan keselarasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat (1) huruf J 
bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam hal ini antara Undang-Undang 
Keimigrasian, Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan, dan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan tidak mencerminkan keserasian yaitu dengan peraturan 
tersebut justru tidak menguatkan dan mendukung satu sama lain yang membuat 
peraturan perundang-undangan tersebut kurang harmonis. 

Selain itu dari pihak Kepolisian yaitu Polisi Resor Kota (Polres) Surakarta 
Bapak Kurniawan terkait peran di TIMPORA lebih membantu dalam 
memonitoring aktifitas dan keberadaan orang asing atau TKA, Kepolisian 
bekerjasama dengan tempat penginapan dan dari penjamin sendiri. Bapak 
Kurniawan menyatakan :
 “Selain mempunyai data sendiri terkait aktifitas dan keberadaan orang 

asing, kami juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang melibatkan 
orang asing ataupun TKA. Hingga saat ini Kepoisian telah bekerjasama 
dengan tempat penginapan seperti hotel di Surakarta yang juga secara 
rutin memberikan laporan, juga dari penjamin atau sponsor juga membantu 
memberikan laporan terkait TKA”. (Kurniawan, Wawancara di Kantor 
Kepolisian Resor Kota Surakarta, Tanggal 9 Juni 2019, Pukul 10.00 WIB). 

Artinya Timpora telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang terdapat 
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Pengawasan Orang Asing Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu pelaksanaan dan 
pengaturan hubungan serta kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing. 

Ada yang menarik, yaitu hambatan dalam pengendalian TKA dari Kepolisian 
ini sedikit berbeda tetapi juga mempunyai kesamaan seperti pandangan anggota 
Timpora lain, narasumber mengatakan :
 “ Harus diakui memang kebijakan bebas visa ini punya celah yang berpotensi 

untuk disalahgunakan, dampaknya memang terasa karena memang benar 
seperti membuka lebar-lebar orang asing masuk ke Indonesia. Juga bukan 
rahasi lagi bahwa dari pihak penjamin atau sponsor dari TKA juga terlibat 
dalam menerobos undang-undang, sponsor ini juga tidak sendirian, ada 
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melindungi sponsor 
ini”. (Kurniawan, Wawancara di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta, 
Tanggal 9 Juni 2019, Pukul 10.30 WIB).
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Keterangan Bapak Kurniawan bisa dipahami bahwa masalah pengawasan 
TKA sangat kompleks tidak hanya permasalahan pada sistem perundang-
undanganya, tetapi juga aparat penegak hukum yang belum bisa bertindak 
profesional. Narasumber di atas menegaskan bahwa Timpora sebenarnya telah 
menjalankan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hanya 
saja di lapangan memang tidak demikian, dibuktikan dengan aparat penegak 
hukum juga pihak Penjamin yang tidak mematuhi perundang-undangan. Menjadi 
jelas seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum bahwa 
dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 
memainkan perana penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas 
kurang baik, ada masalah. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari 
aparat penegak hukum tersebut. ( Soerjono Soekanto, 37: 2007).

D. KESIMPULAN

Peran Timpora yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta sebenarnya secara 
keseluruhan sudah cukup membantu dalam menjalankan pengawasanya, hanya saja 
jika menurut beberapa anggota Timpora ada permasalahan baik pada sistem peraturan 
perundang-undanganya maupun dari internal Timpora sendiri. 

Menurut perspektif Keimigrasian yang di wakii oeh Bapak Sigit Wahjuniarto 
pengawasan TKA oleh Timpora sebenarnya telah sesuai dengan undang-undang. 
Permasalahan yang kemudian dihadapi adalah ego sektoral yang berdampak pada 
lemahnya koordinasi yang seharusnya menjadi hal penting dalam pengawasan orang 
asing.

Penyalahgunaan izin tinggal berupa visa kunjungan yang digunakan untuk 
bekerja menjadi paling banyak di lakukan. Memang jika di perhatikan secara seksama 
prosedur permohonan izin tinggal terbatas yang dapat digunakan untuk aktivitas 
bekerja lebih rumit apabila dibandingkan dengan prosedur permohonan izin tinggal 
kunjungan. Sehingga warga negara asing lebih memilih mengambil resiko dengan 
menggunakan izin tinggal kunjungan untuk melakukan aktivitas kerja.

Timpora sebenarnya telah menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang terjadi di lapangan pihak 
yang seharusnya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal 
ini pihak Sponsor justru tidak mematuhinya. Lagi-lagi yang menjadi permasalahan 
adalah kesadaran hukum masyarakat yang disini pihak Sponsor yang tidak patuh 
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terhadap peraturan perundang-undangan.
Pandangan lain juga di sampaikan oleh Ibu Darsi selaku Pengawas 

Ketenagakerjaan untuk wilayah Surakarta yang mengatakan peran Timpora akan 
banyak membantu dalam mengawasi TKA jika di lakukan dengan optimal. Beliau 
lebih menyoroti sistem peraturan perundang-undangan yang ada, seperti undang-
undang keimigrasian yang memberi celah untuk di langgar dengan adanya pasal 
tentang perkawinan campuran. Beliau juga menyoroti peraturan ketenagakerjaan 
yang di impementasikan melalui peraturan menteri ketenagakerjaan yang 

di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berpotensi untuk di terobos, seperti tidak 
mewajibkan TKA untuk berbahasa Indonesia, menghilangkan rasio satu banding 
sepuluh jika ingin memperkerjakan TKA.

Sementara dari Polisi Resor Kota (Polres) Surakarta yang di wakili Bapak 
Kurniawan yang membidangi pengawasan orang asing mengatakan telah bekerjasama 
dengan tempat penginapan seperti hotel di Surakarta yang juga secara rutin 
memberikan laporan, juga dari penjamin atau sponsor juga membantu memberikan 
laporan terkait keberadaan dan kegiatan TKA. Timpora sebenarnya telah menjalankan 
ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja di lapangan 
memang tidak demikian, dibuktikan dengan aparat penegak hukum juga pihak 
Penjamin yang tidak mematuhi perundang-undangan.
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PROBLEMATIKA HILANGNYA HAK PILIH WARGA NEGARA 
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ABSTRACT

Writing this law is about the Problems of Loss of Citizens’ Voting Rights caused by 
Article 348 Paragraph (9) Act No. 7 Year 2017 concerning General Elections in the 
implementation of the 2019 Concurrent Election. The type of research that the author 
uses in compiling this legal research is normative legal research which is prescriptive 
and applicable. The aprroach that used is the statute approach. The sources of legal 
material used are primary legal material and secondary legal material. The legal 
material analysis technique used by the author is a law with a deduction method.
Based on the results, the author assumed that Article 348 Paragraph (9) which 
require electronic KTP as an absolute requirement for voters to deliver their right 
to vote have caused problems for voters who do not have electronic ID cards. There 
is a Decision of the Constitutional Court No.20/PUU-XVII/2019 which states that 
the use of a certificate can be used as an alternative document to replace electronic 
KTP for those who do not have an electronic ID card.

ABSTRAK

Penulisan hukum ini adalah mengenai Problematika Hilangnya Hak Pilih Warga 
Negara yang ditimbulkan Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019. Jenis penelitian yang 
penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif bersifat preskiptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis 
bahan hukum yang digunakan penulis adalah penalaran hukum dengan metode 
deduksi.Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berpendapat 
bahwa aturan pada Pasal 348 ayat (9) yang mengharuskan KTP elektronik sebagai 
syarat mutlak untuk para pemilih menggunakan hak pilihnya telah menimbulkan 
permasalahan bagi para pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik. Adanya putusan 
No20/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa penggunaan surat keterangan dapat 
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digunakan sebagai dokumen alternatif pengganti KTP-el bagi yang belum memiliki 
KTP-el.  

Kata Kunci: Hak Pilih, Warga Negara, Pemilihan Umum

A. Pendahuluan

Negara-negara demokrasi menganggap pemilu sebagai lambang dan suatu tolak 
ukur dari demokrasi. Hakikat pemilihan umum adalah pengakuan atas keberadaan 
hak memilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki 
kesempatan yang sama (adil) untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai anggota 
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan kepala daerah. Selain itu, 
juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya secara 
bebas dalam proses pemilu. Hasil pemilu yang telah diselenggarakan dalam suasana 
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat, dianggap 
mencerminkan turut hadirnya partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilu juga dinilai 
dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti publik, sehingga 
membuat kepentingan masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah.

Hanya saja, berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum 
tetap mengatur berbagai pembedaan dan pembatasan terkait pelaksanaan hak memilih 
dan dipilih. Ketika seorang warga hendak ikut memberikan suara, ia harus memenuhi 
syarat pembedaan dan pembatasan yang mana akan berimplikasi pada adanya warga 
negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Khairul Fahmi, 2017:3).

Perubahan yang terjadi pada persyaratan menjadi pemilih dalam pemilu serentak 
tahun 2019 yang diatur oleh UU No.7 Tahun 2017 memiliki dampak negatif pada 
penyelenggaraan demokrasi dan juga penegakan nilai-nilai hak asasi manusia di 
bidang politik. Dampak dari diberlakukannya undang-undang tersebut membuat hak 
pilih warga negara Indonesia yang telah cukup umur, tapi tidak memiliki KTP-el 
menjadi hilang karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. UU No. 7 
Tahun 2017 mendefinisikan pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 
Pengertian tersebut memberikan status pemilih kepada setiap orang yang berumur 
17 tahun sampai pemilu 2019 berlangsung, akan tetapi karena ada syarat tertentu 
membuat tidak semua pemilih yang cukup umur dapat menggunakan haknya. Seperti 
yang dilansir oleh media massa online cnnindonesia.com bahwa diperkirakan akan 
ada 7 juta warga negara Indonesia yang akan kehilangan hak pilihnya dikarenakan 
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tidak memiliki KTP-el. Hal itu juga diperkuat oleh data yang disampaikan oleh 
perwakilan KPU di kantor Menteng, Jakarta Pusat, bahwa data penduduk potensial 
pemilih pemilu (DP4) yang berjumlah 196.545.636 jiwa dikurangi jumlah Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185.732.093 jiwa. Kemudian dari hasil tersebut 
akan ditemukan angka sekitar 10.813.543 jiwa. Angka tersebut merupakan pemilih 
potensial yang tidak bisa menggunakan hak suaranya. Kemudian, sebagian dari 
10.813.543 jiwa akan dimasukan ke dalam daftar pemilih khusus (DPK). Namun 
sesuai aturan, jumlah DPK sangat terbatas, yakni hanya dua persen (2%) dari jumlah 
DPT atau sekitar 3.714.641 jiwa. Jika 10.813.543 jiwa dikurangi 3.714.641 jiwa, 
maka muncul angka 7.089.902 jiwa yang terancam tak akan bisa menggunakan hak 
pilihnya dikarenakan aturan di dalam UU No. 7 tahun 2017 itu berlaku. (https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20180915023144-32-330400/7-juta-warga-berpotensi-
tak-bisa-gunakan-hak-pilih, diakses pada 3 November 2018 pukul 19.30).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 
meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hak asasi manusia di bidang politik dalam 
hal ini adalah hak pilih warga negara dalam penelitian ini dengan judul “Implikasi 
Peraturan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
Terhadap Syarat Menggunakan Hak Pilih di Pemilihan Umjum Serentak 2019”

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implikasi dari peraturan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang No.7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap syarat menjadi pemilih?
2. Apa akibat hukum dari dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/

PUU-XVII/2019 terhadap Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang No.7 tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan hukum normatif yang 
bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kasus (case study). sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan sekunder. Dengan teknik analisis deduksi dengan metode silogisme. 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:41-138).
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C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1.   Implikasi Dari Peraturan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Syarat Menggunakan Hak Pilih 
Di Pemilihan Umum Serentak 2019
a)    Penerapan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan 

rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan 
bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
UUD, oleh karena itu kedaulatan rakyat di Indonesia direalisasikan 
dalam bentuk pemillu. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat tersebut 
maka pemilu di Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan negara. Suatu pemilu dikatakan sukses bukan karena 
dapat terlaksananya pemilu hingga akhir tetapi kesuksesan itu juga 
diukur dari para wakil rakyat yang terpilih, dipilih berlandaskan asas 
luber dan jurdil oleh masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam 
pemilu. (Sarbaini, 2015 : 115).

Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut 
dengan hak pilih. Setiap warga negara Indonesia yang pada hari 
pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau 
sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Warga negara Indonesia 
yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, 
apabila telah terdaftar sebagai pemilih (Rozali Abdullah, 2009 : 168). 
Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak 
pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur tertentu. 
Prosedur ini dapat berupa aturan undang-undang atau peraturan dari 
lembaga penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). Tujuan di perlukan prosedur untuk menghindari kemungkinan 
kecurangan Pemilu yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil, 
semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih 
dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan 
perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait dengan logistik pemilu 
penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun demikian 
pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, 
yaitu hak pilih untuk memilih. 

Problematika Hilangnya Hak...



243Res Publica Vol. 3 No. 3 Sept.-Des.2019

Berbagai hal dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan proses 
pemilu yang dapat berjalan secara ideal salah satunya yaitu menciptakan 
pemilu serentak di tahun 2019. Pemilu serentak tahun 2019 akan 
berlangsung pada tanggal 17 April 2019 yang bertujuan untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif yaitu DPR RI 
dan juga DPRD masing-masing kota. Pemilu serentak tahun 2019 ini 
merupakan pemilu serentak pertama yang dilakukan oleh Indonesia, oleh 
karena itu dibutuhkan payung hukum baru yang dipergunakan sebagai 
landasannya. UU No. 7 tahun 2017 adalah undang-undang baru yang 
digunakan sebagai landasan tentang atauran dan prosedural berjalannya 
pemilu serentak 2019 ini. Penetapan UU No. 7 tahun 2017 bertujuan 
mengkodifikasi hukum pemilu sehingga memudahkan proses demokrasi 
berkala yang dilakukan di Indonesia.

Berlakunya UU No. 7 tahun 2017 sebagai landasan prosedural 
pelaksanaan pemilu serentak 2019 menimbulkan dampak hukum baru 
di beberapa dari aspek administrasi sampai aspek pidananya. Perubahan-
perubahan yang terjadi seperti adanya ambang batas pemilihan presiden, 
ambang batas parlemen, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan, 
dan sistem pemilu. Masuknya perubahan pada sistem pemilu pada saat 
penetapan undang-undang ini sebagai landasan pemilu serentak membuat 
aturan main menggunakan hak pilih juga berubah.

Secara yuridis pengaturan persyaratan penggunaan hak pilih bagi 
warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 348 UU No. 7 tahun 2017, 
yang menyatakan :
(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

a.  pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada 
daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;

b.  Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada 
daftar pemilih tambahan;

c.  Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar 
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan

d.  penduduk yang telah memiliki hak pilih
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN den-
gan menunjukan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan 
suara di TPS lain/TPSLN
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(3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan 
haknya untuk memilih :
a.  calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota 

lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
b.  calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota 

lain dalam suatu provinsi;
c.  Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau 

pindah memilih ke suatu negara;
d.  calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/

kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
e.  calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke 

kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah 
pemilihannya.

(5)  Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor 
ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.

(6)  KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana di-
maksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan 
dalam DPT asalnya.

(7)  Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan mel-
aporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada 
daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan 
kartu tanda penduduk elektronik.

(9)  Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan meng-
gunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Berdasarkan pemaparan Pasal 348 di atas, dapat disimpulkan bahwa 
UU No. 7 tahun 2019 memberikan aturan baru kepada warga negara 
Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan kartu tanda 
penduduk elektronik sebagai syarat sah dalam memberikan hak pilihnya 
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di pemilu 2019. Jadi warga negara yang telah berumur 17 tahun atau 
lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin dapat memilih di TPS/
TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

b) Problematika yang ditimbulkan Pasal 348 Pada Hak Pilih Warga Negara 
di Pemilu Serentak 2019

Hak pilih merupakan suatu hak konstitusional warga negara yang 
tinggal di dalam suatu negara demokrasi. Walau pun semua negara 
demokrasi mengakui hak pilih warga negaranya, tapi regulasi di tiap 
negara berbeda-beda. Warga negara yang memiliki hak pilih, di Indonesia 
disebut sebagai pemilih. Menurut UU No. 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat 34 
pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 
(tuju belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 
Aturan ini memberikan kedudukan hukum bagi warga negara yang genap 
berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin pada 
pemilu serentak 2019.

Pada pemilu serentak 2019 warga negara tidak hanya harus lolos dari 
kriteria seorang pemilih tetapi juga harus memenuhi syarat adminstrasi 
seperti yang diatur dalam Pasal 348 agar dapat menggunakan haknya. 
Syarat yang tercantum dalam Pasal 348 memberikan akibat hukum 
yang membuat tidak semua warga negara Indonesia yang memenuhi 
kriteria pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, karena aturan baru ini 
mengintruksikan pemilih harus menyertakan ktp elektronik agar dapat 
menggunakan haknya. Hal itu ditegaskan pada Pasal 348 ayat (9) yang 
mana ayat ini mengintruksikan bahwa penduduk yang memiliki hak pilh 
baik warga negara yang tercatat di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih 
tambahan sampai yang belum tercatat sama sekali dapat menggunakan 
haknya di TPS/TPSLN dengan cara mengunakan KTP-el. Akibat hukum 
dari aturan ini membuat hilangnya hak pilih dari beberapa pemilih yang 
tidak memiliki ktp elektronik. 

Terkait adanya aturan administrasi dalam penggunaan hak pilih 
warga negara sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya dapat 
dibenarkan secara konstitusional. Hal itu didasarkan pada ketentuan 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Hanya saja, pembedaan dan pembatasan 
kebebasan seseorang dengan undang-undang haruslah didasarkan 
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atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak 
berlebihan. Pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan 
apabila diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok 
yang kurang beruntung. Sementara, pembedaan hanya boleh dilakukan 
untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai 
ketentuan Pasal 28J UUD 1945. (Khairul Fahmi, 2017 : 767) 

Hanya saja, kepemilikan ktp elektronik oleh warga negara belum 
semuanya memiliki. Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti 
mereka yang lagi menunggu dalam proses pembuatan KTP-el, mereka 
yang belum mengurus perpindahan dari KTP model lama ke KTP-el 
sampai mereka yang kehilangan KTP-el, karena faktor tersebut membuat 
mereka harus mengurus KTP-el. Dalam realitanya pembuatan KTP-el 
memerlukan proses waktu yang lama dan di dalam birokrasinya pun 
diselimuti keadaan yang kurang sehat oleh masalah kasus korupsi 
pengadaan ktp elektronik. Hal itu menjadi salah satu faktor dari 
luar pribadi warga negara atau pemilih yang sampai detik ini belum 
memiliki ktp elektronik. Di sisi lain, bila faktor ini dijadikan acuan 
untuk melakukan pembatasan pada hak warga untuk menggunakan 
hak pilihnya, warga negara yang bersangkutan akan kehilangan hak 
pilihnya. Sehingga membuat seakan-akan kesalahan atau kelalaian 
birokrasi yang bersangkutan ditimpakan atau dilimpahkan akibatnya 
kepada warga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan tugasnya telah 
mengeluarkan dua putusan yang membahas tentang hak pilih warga 
negara Indonesia terkait undang-undang yang di judicial review oleh 
masyarakat. Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan 
Nomor 102/PUU-VII/2009 memberikan pengertian bahwa hak memilih 
adalah hak yang dijamin konstitusi.. Kedua putusan MK tersebut 
menyebutkan, menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara 
untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) 
adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun 
konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan 
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dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap 
hak asasi warga negara. (Jenedjri M. Gaffar, 2013 : 72-770)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
menyatakan keseriusan dalam menghormati hak-hak asasi manusia 
seperti hak kostitusional warga negara dalam hal memilih dan dipilih 
dengan menyantumkannya pada pasal-pasal didalamnya. Salah satu 
pasal yang tercantum menyebutkan bahwa persamaan kedudukan semua 
warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 
ayat (1)). Pasal ini bermakna bahwa pemerintahan Indonesia harus 
menghindari diskriminatif hukum, yang mana diskriminatif hukum 
tersebut dapat muncul pada sisi substansi hukum maupun penegakan 
hukum. Sehingga pada sisi substansi pemerintah harus membuat aturan 
hukum yang mengandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan 
hukum serta keadilan. (Mufti Khakim, 2017 : 356). 

Untuk melengkapi Pasal 27 ayat (1) dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara maka diadopsilah ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 
Perubahan Kedua UUD 1945 yang bebunyi, “(1) Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara 
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 
Pasal-pasal inilah yang menjadi landasan atas perwujudan dari hak pilih 
sebagai manifestasi hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan 
pemeritahan. 

Indonesia sendiri merupakan negara yang ikut dalam meratifikasi 
International Covenant on civil and political Rights (ICCPR) menjadi 
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengesahan Internasional 
Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pada UU 12 Tahun 2005 
menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat 
internasional, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip 
dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi universal 
Hak-Hak Asasi Manusia. Hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia 
bersungguh-sungguh dalam menegakkan hak asasi manusia di hadapan 
masyarakat Internasional. Hak memilih juga tercantum dalam pada Pasal 
25 ICCPR menyatakan, “bahwa setiap warga negara harus mempunyai 
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hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: 
1)  Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara 

langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 
2)  Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan 

dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui 
pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan me-
nyatakan keinginan dari para pemilih; 

3)  Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar 
persamaan dalam arti umum.

 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan pada 
Pasal 348 yang mengharuskan ktp elektronik sebagai syarat untuk para 
pemilih menggunakan hak pilihnya bertentangan dengan UUD 1945, 
setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal itu 
bertentangan karena hak pilih merupakan hak asasi politik setiap warga 
negara Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi. Sehingga jika ada 
pembatasan terhadap hak warga negara yang dilakukan karena hal-hal 
yang kurang masuk akal atau kurang logis, hal itu termasuk dalam 
pelanggaran hak asasi manusia yang inkostitusional.

2. Akibat Hukum Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-
XVII/2019 Terhadap Implikasi Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang No.7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang menjadi payung hukum 
terselenggaranya pemilihan umum serentak 2019 memiliki masalah pada Pasal 
348 ayat (9) yang dapat menghilangkan hak pilih warga negara. Hal itu perlu 
diatasi karena dampak dari Pasal 348 ayat (9) telah bertentangan dengan konstitusi 
yang ada di negara Indonesia. Frasa, “dengan menggunakan kartu tanda penduduk 
elektronik” mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki 
hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP-el. 

KTP-el merupakan program single identity number (SIN) untuk sistem 
informasi administrasi kependudukan yang di laksanakan dari 2010 sampai 
sekarang. SIN merupakan konsep yang diwujudkan dengan menerapkan nomor 
unik yang terpadu dalam satu kartu identitas yang diberikan kepada seorang 
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warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang 
berlaku. SIN dianggap sebagai pendekatan terbaik karena SIN bersifat sebagai 
“kode pemersatu” yang menyatukan berbagai sistem informasi kependudukan 
yang dimiliki instansi-instansi tanpa merombak bentuk dasar dari database 
instansi tersebut. Sifat sebagai “kode pemersatu yang dimiliki oleh SIN, membuat 
pemerintah menerapkan konsep SIN berbasis nomor induk kependudukan (NIK) 
ini kedalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia.(Deasy Ramadiyan 
Sari, 2006)  

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan 
memberikan definisi dari KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi 
cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan 
oleh Instansi Pelaksana. Penggunaan KTP-el ini diharapkan dapat mencegah 
munculnya penggunaan KTP ganda karena penggunaan NIK yang ada di KTP-el 
merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK 
yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, 
surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat atas 
hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. (UU No.24 Tahun 2013)

Melihat dari keterangan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Catatan sipil yang mewakili Presiden dalam persidangan 
di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2019 yang dilengkapi dengan 
keterangan tertulis menyampaikan bahwa alasan penggunaan KTP-el dalam 
pemilu serentak 2019 karena KTP-el wajib dimiliki oleh setiap penduduk warga 
negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Proses 
penerbitan identitas lainnya selain KTP-el tidak melalui proses perekaman 
bioetrik dan penunggalan data dengan membandingkan biometrik penduduk 1 
: N untuk menentukan apakah data tersebut tunggal atau ganda. Khusus untuk 
paspor, walaupun dalam proses pembuatannya dilakukan perekaman biometrik 
tetapi tidak semua penduduk diwajibkan memiliki paspor sehingga cakupan 
data biometrik yang dimiliki terbatas. Kesimpulannya, apabila digunakan bukti 
identitas selain KTP-el maka peluang untuk memilih dari satu kali akan terbuka 
dan apabila untuk memilih tidak mengguunakan KTP-el, akan terdapat 2.893.969 
orang yang memiliki peluang mencoblos lebih dari satu kali. Angka tersebut 
adalah jumlah penduduk yang memiliki data ganda. Arti dari data ganda ini 
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adalah pada masa lalu penduduk pernah memiliki KTP,KK,NIK, alamat lebih 
dari satu.(Putusan No.20/PUU-XVII/2019)

Tujuan pemerintah dalam mengunakan KTP-el sebagai syarat adalah 
suatu langkah yang bagus dalam meminimalisir munculnya pemilih ganda, 
tetapi pemilihan kebijakan tersebut tidak melihat fakta lapangan permasalahan 
kepemilikan KTP-el di Indonesia. Faktanya penerapan KTP-el kepada seluruh 
warga Indonesia mengalami banyak hambatan yang bermacam-macam. 
Hambatan-hambatan yang terjadi diawali dengan adanya dugaan korupsi 
dalam pengadaan KTP-el oleh sejumlah pejabat pemerintah yang salah satu 
tersangkanya adalah seorang ketua DPR RI yaitu Setya Novanto. Seperti yang 
dilansir media masa online Detik.com bahwa wakil ketua KPK Laode M. Syarif 
memberikan keterangan bahwa kasus korupsi KTP-el yang terjadi di Indonesia 
sedang menjalani tahap penyelidikan terhadap para tersangka yang terkait 
didalamnya dan beliau memperkirakan sampai masa kepengurusan KPK yang 
sekarang berakhir, kasus tersebut kemungkinan masih berjalan karena akan 
banyak yang akan diungkap. (https://news.detik.com/berita/d-4331787/kpk-
kasus-korupsi-e-KTP-mungkin-belum-selesai-sampai-tahun-depan, diakses pada 
2 Maret 2019 pukul 17.04)

Hambatan-hambatan lainnya setelah adanya dugaan kasus korupsi tersebut 
antara lain pendistribusian blanko KTP-el yang tersendat sehingga di beberapa 
daerah mengalami masalah kehabisan blanko saat banyak warga negara yang 
ingin mengurus kepemilikannya. Munculnya kasus adanya KTP-el yang tercecer 
di beberapa daerah di Indonesia seperti yang terjadi di daerah Semplak Bogor, 
daerah Pondok Kopi Jakarta Timur dan daerah perkebunan di Sumatera Barat. 
Adanya penjualan dan pemalsuan blangko KTP-el di Pasar Pramuka dan juga 
di Toko Online. Hambatan-hambatan itu menjadi tambahan catatan buruk dalam 
penerapan KTP-el pada warga negara Indonesia. (https://nasional.kompas.com/
read/2018/12/19/09501021/kaleidoskop-2018-polemik-e-KTP-yang-masih-
berlanjut?page=all, diakses pada 2 Maret 2019 pukul 17.30) 

Banyaknya faktor-faktor yang menghambat program KTP-el ini sebagai SIN, 
maka dari itu penerapannya menjadi tidak berjalan lacar. Kepemilikan KTP-el 
yang tidak merta kepada seluruh warga negara membuat dampak domino terhadap 
penggunaannya sebagai syarat tunggal administrasi di dalam pelaksanaan pemilu 
serentak 2019. Melihat situasi yang inkonstitusional tersebut sebuah perkumpulan 
yaitu Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakili 
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oleh tujuh (7) pemohon yaitu Titi Anggraini (Pemoho I), Hadar Nafis Gumay 
(Pemohon II), Feri Amsari (Pemohon III), Augus Hendy (Pemohon IV), A. 
Murogi Bin Sabar (Pemohon V), Muhamad Nurul Huda (Pemohon VI) dan 
Sutrisno (Pemohon VII) melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. 
Judicial review ini dilakukan untuk menguji beberapa pasal yang diangggap 
bertentangan dengan konstitusi, pasal-pasal yang diuji adalah sebagai berikut 
Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), 
dan Pasal 383 ayat (2).

Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menjadi salah satu pasal yang juga dijudicial 
review oleh Pemohon IV dan Pemohon V. Latar belakang kedua pemohon 
melakukan judicial review dikarenakan mereka masih menggunakan KTP 
non-elektronik dan saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan 
Tangerang. Para pemohon telah memiliki umur diatas 17 tahun dan sedang 
tidak dicabut hak pilihnya, sehingga para pemohon telah memiliki hak pilih 
berdasarkan UU Pemilu. Namun keberlakuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu 
yang mensyaratkan kepemilikan KTP Elektronik untuk dapat menggunakan hak 
pilih menjadikan kedua pemohon tersebut tidak dapat melaksanakan haknya. 
Padahal hal tersebut merupakan hak konstitusional kedua pemohon tersebut 
yang dijamin oleh konstitusi.

Terkait dengan hak memilih dan kewajiban dalam hal memiliki KTP-el, 
para pemohon juga menyoroti berbagai hal seperti, perlindungan hak pilih 
terhadap warga negara yang pada hari H baru berumur 17 tahun yang belum 
memiliki KTP-el dan juga kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, 
kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di lapas 
dan rutan, serta beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup 
untuk memenuhi syarat pembuatan KTP-el. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 
348 ayat (9) menyebabkan kerugian konstitusional bagi para pemohon dan warga 
negara lainnya yang belum mendapat KTP-el tetapi telah memiliki hak pilih.

Menanggapi permohonan dari pemohon IV dan V, Mahkamah Konstitusi 
mengabulkan permohonan tersebut dan mengeluarkan amar putusan yang 
berbunyi :
 Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik’ dalam Pasal 348 (9) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk 
elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau 
atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. 

Amar dari putusan MK tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pasal 348 
(9) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mgikat jika KTP-el menjadi sayarat 
keharusan untuk pemilih menggunakan hak pilihnya, akan tetapi jika pasal tersebut 
tidak dimaknai bahwa KTP-el bukan sebagai syarat mutlak dan surat keterangan 
dapat digunakan maka pasal tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Amar 
putusan MK ini memberikan dampak hukum munculnya kepastian hukum 
terhadap pemilih yang hanya bisa menggunakan surat keterangan dalam memilih 
di pemilu serentak 2019. Jadi bagi pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat 
mengurus surat keterangan perekaman KTP-el agar mereka dapat menggunakan 
hak pilihnya saat berada di TPS/TPSLN. Hasil dari putusan ini juga membuat 
KPU harus menyelaraskan lagi segala bentuk peraturan yang telah dikeluarkan 
dengan hasil keputusan MK yang baru ini.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan bunyi frasa Pasal 348 ayat (9), dapat disimpulkan bahwa UU 
No. 7 tahun 2017 memberikan aturan baru kepada warga negara Indonesia yang 
memiliki hak pilih untuk menggunakan kartu tanda penduduk elektronik sebagai 
syarat sah dalam memberikan hak pilihnya di pemilu 2019.Bahwa aturan pada 
Pasal 348 ayat (9) yang mengharuskan KTP elektronik sebagai syarat mutlak 
untuk para pemilih menggunakan hak pilihnya telah menimbulkan permasalahan 
bagi para pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik. Permasalahan yang terjadi 
yaitu hilangnya hak memilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS/TPSLN. 
Atas terjadinya problematika ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan 
No.20/PUU-XVII/2019 yang menjadi jawaban atas judicial review yang diajukan 
untuk UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu menyatakan Pasal 348 
ayat (9) bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
bersyarat, sehingga memberikan akibat hukum pada sahnya surat keterangan 
perekaman KTP elektronik sebagai alternatif pengganti kegunaan KTP elektronik 
dalam menggunakan hak pilih di TPS/TPSLN.
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Pembuatan undang-undang haruslah meliputi 3 tujuan produk hukum 
itu tercipta seperti tujuan kebermanfaatan, kepastian hukum dan keadilan 
sehingga saat produk hukum itu tercipta dapat berguna bagi warga negara. Bagi 
Komisi Pemilihan Umum, Kementrian Dalam Negeri serta yang terkait dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum haruslah melaksanakan amar putusan yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menyesuaikan semua regulasi yang 
belum sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru.
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ANALISA AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 71/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCALONAN 

KEPALA DAERAH MANTAN NARAPIDANA TERHADAP 
PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS

Adriana Grahani Firdausy
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This research aims to know the result of the ruling of the Constitutional Court the 
number 71/PUU-XIV/2016 candidature of head region ex-convict against the holding 
of democratic elections. The research method used is the type of legal normative 
The nature of the research perspective and applied. The research approach using the 
approach of legislation, a conceptual approach, and the approach to the case. The 
data source is primary data, secondary, and tertiary. Engineering data collection 
using the study of librarianship, engineering data analysis using the method of 
syllogisms. Based on the results of the research the author did, note that due to the 
ruling of the Constitutional Court the number 71/PUU-XIV/2016 candidature related 
head injury can convict the former area of democracy because local communities 
were not able to shift the candidates who could potentially do harm as well as doing 
the legal violations in the electoral competition.

Keywords: Constitutional Court, General Election, Democration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana 
terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif Sifat penelitian perspektif dan 
terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan 
konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data adalah data primer, sekunder, dan 
tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, teknik 
analisis data menggunakan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian yang 
penulis lakukan, diketahui bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
71/PUU-XIV/2016 terkait pencalonan kepala daerah mantan terpidana dapat 
mencederai demokrasi masyarakat lokal karena tidak mampu menggeser calon-calon 
yang berpotensi melakukan kejahatan serta melakukan pelanggaran hukum dalam 
kompetisi pilkada.
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A. Pendahuluan

Pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK merupakan salah satu lembaga negara yang 
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum serta keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), 
MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 
1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 pada Pasal 10 ayat (1) huruf 
a, menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final.

MK sebelumnya telah mengeluarkan Putusan Nomor Register 42/PUU-
XIII/2015, yang berisi tentang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama 
dan terakhir dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 
yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU 
Pilkada).

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  tentang Pemilihan 
Kepala Daerah, secara tidak langsung mensyaratkan bahwa pasangan calon yang 
ingin mengajukan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil 
Walikota, maupun Bupati beserta Wakil Bupati setidaknya tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih.

Berbagai macam argumentasi yuridis yang tertulis sebagai dasar pengajuan uji 
materi mulai dari adanya kontradiktif antara Pasal 7 huruf g dengan Pasal 7 huruf 
h Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, sampai pada pendapat bahwa pasal 
tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat 
(1) dan (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, Majelis Hakim Konstitusi 
yang diketuai oleh Anwar Usman menyatakan dalam amar putusannya untuk 
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mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni menyatakan Pasal 7 huruf 
g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat secara bersyarat, selanjutnya menyatakan Pasal 7 huruf g juga dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan hanya menyertakan bagi 
mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 
bahwa yang bersangkutan pernah menjadi narapidana.

Mohamad Aldy dan Hananto Widodo (2016:3), menjelaskan MK melalui Putusan 
MK Nomor 42/PUU-XIII-2015, mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf 
g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat 
ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Dalam putusannya MK 
menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Pilkada tersebut bertentangan dengan UUD 
NRI 1945. MK juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.

Penafsiran tersebut dianggap belum tepat sehingga kemudian diajukan Judicial 
review oleh Rusli Habibie untuk menguji muatan materiil terutama Pasal 7 ayat 
(2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau disebut dengan UU 
Pilkada.

Permohonan tersebut kemudian menghasilkan Putusan MK Nomor 71/PUU-
XIV/2016 yang amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5898) bertentangan 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa 
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “tidak 
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana kealpaan dan 
tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai 
tindak pidana dalam hukum positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai 
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pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.”. Sehingga 
Pasal a quo selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 
kecuali terhadap terpidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian 
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif lainnya 
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Berdasarkan pasal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 
mengenai hal-hal yang mendasari Hakim MK dalam menjatuhkan Putusan Nomor 
71/PUU-XIV/2016 tentang Hak Konstitusional  Pencalonan Kepala Daerah Mantan 
Narapidana dan akibat dari putusan tersebut terhadap sistem penyelenggaraan 
pemilu yang demokratis dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisa Akibat Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 71/Puu-Xiv/2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah 
Mantan Narapidana terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah 
metode penelitian normatif. Sifat penelitian bersifat perpektif dan terapan. Pendekatan 
penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan 
pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan 
tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, teknik 
analisis data menggunakan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 71/PUU-XIV/2016 terhadap 
Pemilihan Kepala Daerah

Adanya Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 ini menimbulkan perdebatan 
panjang mengenai status terpidana hukuman percobaan dalam pencalonan 
pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun demikian, DPR akhirnya menyepakati 
bahwa terpidana percobaan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada 2017. Konsekuensi hukum dari 
kesepakatan DPR tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum harus mengubah  
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2016 tentang 
Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 
2017. Kesepakatan tersebut timbul akibat adanya usulan dari sejumlah Komisi 
II DPR yaitu untuk merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU.

Dengan adanya kesepakatan tersebut maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf 
f PKPU Nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah akan menjadi, “Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak termasuk 
seseorang yang sedang menjalani hukuman masa percobaan”.  Kesepakatan 
DPR tersebut dinilai masyarakat justru berpotensi menurunkan kualitas pilkada 
serta calon-calon kepala daerah yang dihasilkan dalam kompetensi pilkada ini. 
Usulan serta kesepakatan tersebut tentunya mengejutkan banyak pihak dan 
bertentangan dengan keinginan publik agar pilkada diikuti para calon kepala 
daerah yang bersih dari berbagai persoalan hukum.

Berdasarkan aspek teori hukum politik modern yang dikemukakan oleh 
Lon L Fuller dalam The Morality of Law bahwa peraturan perundang-undangan 
termasuk undang-undang politik, tidak boleh dirancang untuk menghadirkan 
pengecualian-pengecualian atau keistimewaan. Peraturan perundang-undangan 
harus berlaku universal dan bahwa semua orang berkedudukan sama di mata 
hukum (Lon Fuller, 1967:11)

Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan pada satu sisi tidak 
memperbolehkan terpidana untuk menjadi calon kepala daerah dalam frasa 
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap” namun di sisi lain memperbolehkan 
terpidana untuk ikut dalam pencalonan melalui frasa “terpidana yang tidak 
menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam 
penjara.”. Pasal a quo berdiri sendiri dan bukan alternatif seperti halnya Pasal 
7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016.

Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 5 tahun 2016 
tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga merupakan 
cacat hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya, sebab berdasarkan 
Pasal a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan bersifat multitafsir. 
Sesuai dengan teori Lon L Fuller, Peraturan KPU ini pun dinilai menyediakan 
pengkhususan, pengecualian, dan/atau keistimewaan terhadap individu tertentu.
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Berdasarkan aspek politik, kesepakatan DPR supaya terpidana percobaan 
boleh menjadi calon kepala daerah ini akan berpotensi dapat mencederai 
demokrasi masyarakat lokal karena tidak mampu menggeser calon-calon yang 
berpotensi melakukan kejahatan serta melakukakn pelanggaran hukum dalam 
kompetisi pilkada. Seharusnya peraturan perundang-undangan seperti Peraturan 
KPU dirancang untuk dapat menyokong lahirnya pemimpin-pemimpin daerah 
yang semakin berkualitas pada setiap periode pilkada, tanpa cacat pada catatan 
hukum  sebagai terpidana dalam kasus apapun termasuk dalam kasus pidana 
kealpaan. Sekecil apapun tindak pidana yang dilakukan oleh calon kepala daerah 
dapat membuka peluang bagi kesalahan yang lebih besar terutama ketika sang 
calon terpilih dan menjadi pemimpin di suatu daerah.

Penulis berpendapat bahwa diperbolehkannya terpidana percobaan 
mencalonkan diri dalam pilkada justru berpotensi memberikan peluang bagi 
hadirnya pemimpin-pemimpin yang kurang berkualitas dan justru menurunkan 
semangat demokrasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. 
Terpidana percobaan terpilih juga berpotensi untuk mengganggu stabilitas 
politik lokal. Secara aspek moral, pemimpin yang diharapkan masyarakat 
adalah pemimpin yang dapat memberikan contoh serta menjadi suri teladan 
yang baik bagi masyarakat di daerahnya. Padahal sistem masyarakat kita masih 
mempercayai patron moral yang ditiru oleh masyarakat daerah.

2. Perspektif Kualitas Pilkada yang Demokratis

Pilkada merupakan salah satu proses bagaimana untuk mendapatkan 
pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan 
pemerintahan yang bersih. Pemerintahan bersih yang hendak diwujudkan adalah 
praktek penyelenggaraan pemerintahan yang secara melembaga tercegah dan 
terjaga dari sentuhan hati, keinginan, serta kehendak untuk menguntungkan diri 
sendiri, keluarga, kelompok, dan golongan tertentu. Dengan kata lain negara kita 
membutuhkan pemimpin berintegritas yang dalam prakteknya dapat menjauhkan 
penyelenggaraan pemerintahan dari segala macam bentuk praktek korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN). Pemerintahan bersih berarti mengutamakan kepentingan 
rakyat dibanding dengan kepentingan individu, kelompok, dan golongan tertentu 
terutama dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dilandasi 
dengan jiwa dan semangat sebagai pengabdi rakyat, bukan penguasa (Arbi 
Sanit, 1997:178).
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Tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya 
pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu 
mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi 
pemegang kekuasaan negara. Pemilu yang demikianlah yang kehilangan ruh 
demokrasi (M. Janedjri Gaffar 2011:45).

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil rakyat yang bersedia dan mampu 
memberikan pelayanan kepada penguasa dan rakyat secara seimbang (Arbi Sanit, 
1997:179). Dari perspektif tujuan pemilu itu maka dapat dikatakan bahwa tujuan 
pilkada yaitu terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan pilihan rakyat dan 
dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah. Dengan kedaulatan di tangan 
rakyat, maka Pemilu dengan sendirinya berfungsi untuk menghasilkan wakil 
rakyat berkualitas yang terikat pada kepentingan rakyat yang sudah memilih 
mereka (bukan kepentingan politik).

Penyelenggaran peilkada yang berkualitas dapat menghasilkan terpilihnya 
para pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat daerah. 
Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan pilkada masih belum berkualitas 
dan masih banyak kelemahan.Berdasarkan siaran pers Firman Noor selaku Kepala 
Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dinyatakan bahwa 
Pemilukada serentak yang dimulai sejak tahun 2015 di 370 daerah di Indonesia 
masih menunjukkan berbagai masalah terkait :
a) Kapasitas dan kualitas bakal calon;
b) Popularitas dan elektabilitas bakal calon;
c) Proses kaderisasi di partai politik; dan
d) Biaya politik yang tinggi.

Semuanya itu berdampak pada korupsi dan terhambatnya terwujudnya tata 
kelola pemerintahan yang baik. Pilkada langsung harusnya dapat merefleksikan 
kedua inti dari demokrasi itu sendiri (kompetisi dan partisipasi). Pemilukada 
seharusnya mengontestasikan kualitas atau kompetensi calon, bukan hanya faktor 
popularitas dan memiliki modal besar saja (Lyr: 2017).

Terdapat beberapa parameter untuk menilai bahwa pilkada itu berkualitas atau 
tidak. Menurut Arbi Sanit (1997:168), Perkembangan Pemilu diukur berdasarkan 
tujuan hakiki, tujuan operasional, dan prosesnya. Artinya peningkatan kualitas 
pemilu dinilai menurut tingkat kedekatan tujuan dan prosesnya terhadap prinsip-
prinsip demokrasi. Oleh karena itu berkualitas tidaknya pilkada tergantung dari 
tujuan hakiki, tujuan operasional, dan proses pilkada itu sendiri.
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Demokrasi memiliki kecenderungan yang sama dalam hal prinsip yang 
dianut. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal antara lain :
a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

Terdapat dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara yaitu teori 
elitis dan partisipator. Pendekatan elitis adalah pembuatan kebijakan umum 
namun menuntut adanya kualitas tanggapan pihak penguasa dan kaum elit, 
hal ini dapat kita liat pada demokrasi perwakilan. Pendekatan partisipatori 
adalah pembuatan kebijakan umum yang menuntut adanya keter;libatan 
yang lebih tinggi;

b. Persamaan di antara warga negara
Tingkat persamaan yang ditunjukkan biasanya yaitu dibidang politik 

hukum, kesempatan ekonomi sosial dan hak kebebasan dan kemerdekaan 
yang diakui dan digunakan oleh warga negara.

c. Supremasi Hukum
Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh enguasa 

maupun rakyat, tidak terdapat kewenangan-kewenangan yang biasa 
dilakukan atas nama hukum yang berpihak kepada keadilan.

d. Pemilu berkala
Pemilihan umum, selain mekanisme sebagai menentukan komposisi 

pemerintahan secara periodik, sesungguhnya merupakan sarana utamabagi 
partisipasi politik individu yang hidup dalam masyarakat yang luas, 
kompleks, dan modern.

Aplikasi dari teori tersebut dapat ditemui dalam kehidupan bernegara saat ini di 
Indonesia. Serangkaian pemilihan langsung telah mengubah wajah Indonesia secara 
tidak langsung. Meskipun banyak terjadi fenomena kisruh dimana-mana, setidaknya 
proses pemilihan pimpinan eksekutif di tingkat daerah juga telah mencerminkan 
usaha-usaha mewujudkan demokrasi yang baik.

D. Simpulan

Adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
dinilai dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap demokrasi terutama 
dalam Pemilihan Kepala Daerah sebab pada hakikatnya demokrasi pemilu adalah 
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dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 7 ayat (2) huruf g terkait pencalonan 
kepala daerah mantan terpidana dapat mencederai demokrasi masyarakat lokal 
karena tidak mampu menggeser calon-calon yang berpotensi melakukan kejahatan 
serta melakukan pelanggaran hukum dalam kompetisi pilkada. Seharusnya peraturan 
perundang-undangan dirancang untuk dapat menyokong lahirnya pemimpin-
pemimpin daerah yang semakin berkualitas pada setiap periode pilkada, tanpa cacat 
pada catatan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arbi Sanit. 1997. Partai, Pemilu, dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lon L. Fuller. 1964. The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law. Yale 
University Press.

Lyr. 2017. “Kualitas Pilkada Serentak Tentukan Masa Depan Indonesia”, http://www.
lipi.go.id. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

M. Janedjri Gaffar. 2011. Politik Hukum Pemilu. Jakarta : Konstitusi Press.

Mohamad Aldy & Hananto Widodo. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 
terhadap Mantan Narapidana yang Menjadi Calon Kepala Daerah. Surabaya : 
Jurnal Novum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Volume 1 No.2. 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Analisa Akibat Putusan...



Res Publica Vol. 3 No. 3 Sept.-Des.2019264 Analisa Akibat Putusan...

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.



265Res Publica Vol. 3 No. 3 Sept.-Des.2019

PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FASILITAS PENYANDANG 
 DISABILITAS PADA BIDANG PENDIDIKAN 

DI KABUPATEN SUKOHARJO

Nayla Husnul Hayati
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Achmad
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas penyandang 
disabilitas pada lingkungan sekolah di Kabupaten Sukoharjo, yakni di SMP Al Firdaus, 
SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP 
Negeri 4 Sukoharjo dan hambatan yang dihadapi dari penyelenggaraan pendidikan 
bagi penyandang disabilitas terutama penyediaan fasilitas di gedung sekolah. Artikel 
ini menggunakan metode penelitian sosio legal atau non doctrinal dengan pendekatan 
kualitatif. Sumber hukum berupa data primer (wawancara dan observasi) dan data 
sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan 
penulisan artikel ini dihasilkan kesimpulan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas 
penyandang disabilitas di SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 
Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 4 Sukoharjo belum sesuai 
dengan fasilitas yang tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan 
Gedung Dan Lingkungan dan hambatan dari pelaksanaan tersebut adalah regulasi 
yang ada tidak mampu mengakomodir kebutuhan siswa penyandang disabilitas, 
kurang memadainya Sumber Daya Manusia yang mampu menyelenggarakan 
aksesibilitas tersebut hingga paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas 
dalam mengenyam pendidikan. 

Kata kunci: Aksesibilitas, Fasilitas, Pendidikan

A. Pendahuluan 

Peraturan mengenai penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang sebelumnya terdapat 
pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Undang-
Undang tersebut mengunakan kata “cacat” yang berkonotasi negatif. Hal ini sejalan 
dengan paradigma yang terus berkembang. Paradigma yang paling klasik adalah 
model biomedis dikemukakan oleh Barnes yang mengatakan bahwa kecacatan 
adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil dari 
perbuatan tidak etis/dosa, tabu atau hukuman Tuhan. Teori ini selanjutnya melahirkan 
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model biomedis yang menyebutkan bahwa disabilitas disebabkan oleh semata-
mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya impairment (kerusakan atau 
kelainan) (Rofah, dkk, 2011:5)

Paradigma tersebut di kritik oleh model sosial yang menunjuk pada adanya 
struktur sosial (lingkungan) yang pada kenyataannya telah “mencacatkan” seseorang. 
Model ini merujuk pada adanya faktor impairments yang dialami individu, yang 
berinteraksi dengan adanya hambatan dari masyarakat dan lingkungan fisik sehingga 
membatasi partisipasi terhadap kelompok penyandang disabilitas. Paradigma terhadap 
penyandang disabilitas perlahan berubah, walaupun masih terdapat kesenjangan. 
Kesenjangan tersebut dihadapkan dengan interpretasi masyarakat kepada penyandang 
disabilitas itu sendiri. 

Paradigma tersebut tentu menyulitkan kehidupan bermasyarakat serta pemenuhan 
hak, salah satunya adalah hak aksesibilitas dalam bidang pendidikan. Berbicara 
mengenai pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas tentu masih memiliki 
berbagai masalah, diantaranya terdapat ketidakramahan sarana dan prasarana di 
sekolah.

Kabupaten Sukoharjo membuat peraturan mengenai penyandang disabilitas, 
yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Penyandang Disabilitas dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76  Tahun 2017 
Tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas 
Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo. Namun dalam 
pelaksanaannya, pada beberapa sekolah di Kabupaten Sukoharjo diantaranya SMP Al 
Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Sukoharjo 
dan SMP Negeri 4 Sukoharjo masih belum ramah akan penyandang disabilitas. 
Sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas 
Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan masih minimnya akses yang dapat 
memudahkan mereka dalam mengikuti pembelajaran. 

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas 
penyandang disabilitas pada bidang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, yakni 
pada SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP 
Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 4 Sukoharjo dan hambatan yang dihadapi dari 
penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas terutama pada bangunan 
gedung serta sarana dan prasarana sekolah yang masih belum aksesibel untuk 
penyandang disabilitas.
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B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian socio-legal atau non doctrinal yang 
melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya 
terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan) (Sulistyowati Irianto, 
dkk, 2012:6). penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data 
seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono 
Soekanto, 2010:10). Pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah pendekatan 
kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti 
dengan mendasarkan data-data yang diperoleh atau dinyatakan oleh responden 
secara lisan atau tulisan, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 
2010: 51)

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan wawancara, observasi 
dan pengambilan informasi studi tekstual maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. teknik analisis data yang digunakan 
oleh penulis dalam penulisan hukum ini merupakan model analisis kualitatif dengan 
menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penulisan 
hukum lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah 
hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam analisis ini ada 3 komponen 
utama, antara lain: (H.B. Sutopo, 2006:113).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan aksesibilitas. 
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas 
guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas ini meliputi dua hal, yaitu 
aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik (Perda Sukoharjo 17/2018). Sedangkan 
penyediaan prasarana aksesibilitas adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan 
yang dapat menunjang penyandang disabilitas dan yang memiliki keterbatasan 
mobilitas agar dapat sepenuhnya mandiri terhadap fasilitas yang disediakan oleh 
setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung, termasuk bangunan gedung sekolah. 
Fasilitas yang harus disediakan tersebut berupa pintu, ramp, dan tangga (Perbup 
Sukoharjo 76/2017). 
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Aksesibilitas memiliki asas keselamatan, asas kemudahan, asas kegunaan, dan 
asas kemandirian (Permen PU, 30/2006). Dalam lingkungan sekolah sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan guna memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas, 
penulis akan mengambil 10 (sepuluh) fasilitas antara lain ukurang dasar ruang, jalur 
pedestrian, area parkir, pintu, ram, tangga, toilet, wastafel, perabot, dan rambu dan 
marka yang tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung 
Dan Lingkungan.

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas 
Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sukoharjo

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas wajib 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib memberikan 
akses pendidikan tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. 
Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas terdapat pendidikan 
khusus yang merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat 
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Satuan 
pendidikan khusus sebagaimana dimaksud berbentuk: 
a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)
b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
e. Sekolah Akselerasi
f. Sekolah Inklusi 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, calon siswa penyandang disabilitas mempunyai akses untuk 
mengenyam pendidikan melalu 2 sistem, yaitu sistem pendidikan khusus maupun 
sistem pendidikan inklusif. Penulis mengambil sampel sekolah pendidikan 
khusus yakni, SMPLB Langenharjo, sekolah inklusi yakni, SMP Al Firdaus, 
dan pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas di sekolah umum yakni, SMPN 1 
Sukoharjo, SMPN 2 Sukoharjo, dan SMPN 4 Sukoharjo. 

Kaidah dalam melaksanakan suatu sistem, tentu harus terdapat sebuah 
peraturan atau perundang-undangan yang mampu memenuhi hak individu demi 
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terciptanya kehidupan yang tertib dan damai. Peraturan mengenai penyandang 
disabilitas santer terdengar meskipun dalam pelaksanaannya belum marak 
dilakukan. Kabupaten Sukoharjo memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2017 Tentang Penyandang Disabilitas. 

Peraturan tersebut, membahas mengenai aksesibilitas yakni aksesibilitas 
fisik berupa bangunan, sarana jalan, sarana komunikasi dan transportasi 
serta aksesibilitas non fisik berupa informasi dan pelayanan publik. Dalam 
peraturan lain yakni Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang 
Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum 
Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo, menyebutkan bahwa 
setiap pemilik atau pengelola gedung harus menyediakan aksesibilitas fasilitas 
berupa ramp, pintu dan tangga. 

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan 
Lingkungan lebih banyak fasilitas yang sebenarnya harus disediakan bagi 
penyandang disabilitas. Artikel ini akan menjadikan 10 (sepuluh) fasilitas tersebut 
untuk menjadi pedoman dalam pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas pada sekolah  
di Kabupaten Sukoharjo. Selain fasilitas aksesibilitas bangunan, pemerintah 
daerah juga harus menyediakan pelajaran braille, tulisan alternatif, bentuk, 
sarana dan format komunikasi, pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas 
linguistik dari komunitas tuna rungu dan menjamin bahwa pendidikan orang-
orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, 
disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok 
bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan 
akademis dan sosial.

Pelaksanaan penyelenggaraan aksesibilitas fasilitas di sekolah-sekolah 
tersebut merupakan cerminan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai 
aksesibilitas fasilitas. Berikut pemaparan setiap sekolah yang penulis amati. 

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Firdaus
SMP Al Firdaus merupakan sekolah swasta yang sejak lama sudah 

menyelenggarakan pendidikan inklusif, berada di Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo. Sekolah ini menyediakan beberapa fasilitas dan 
layanan untuk penyandang disabilitas. Seperti yang tertera dalam misinya 
yakni menyelenggarakan pendidikan dengan mengoptimalkan setiap potensi 
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siswa melalui pendekatan individual dan pendidikan inklusif. Sebanyak 111 
jumlah siswa jenjang SMP, ada 25 siswa penyandang disabilitas dengan 
berbagai jenis ketunaan, di antaranya tuna rungu, tuna grahita, lambat belajar, 
tuna laras, hiperaktif, kesulitan belajar dan tuna ganda. 

Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, 
pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi 
kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Dalam 
implemetasinya Al Firdaus memberikan pedoman yang jelas tentang standar 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan inklusif di setiap unit pendidikan, 
diantaranya dengan target individual, kurikulum modifikasi, dan layanan guru 
pendamping khusus. Selain itu SMP Al Firdaus mempunyai Unit Pelayanan 
Disabilitas, yakni Puspalenta. Program pembelajaran dalam SMP Al Firdaus 
harus memenuhi prinsip memberikan pengalaman belajar dan kecakapan 
hidup (life skill) pada anak didik termasuk siswa penyandang disabilitas. 

b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Langenharjo
Sekolah ini berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, 

merupakan Yayasan Pendidikan Anak-Anak Luar Biasa (YPAALB) Sekolah 
Luar Biasa (SLB) Bagian B dan C. SMPLB Langenharjo memiliki visi, 
unggul dalam prestasi, bertanggung jawab, terampil, dan mandiri. Peserta 
didik ditekankan pada keterampilan dan kemandirian sesuai minat dan bakat. 
Selanjutnya, klasifikasi peserta didik penyandang disabilitas terdiri atas, 
1. tunanetra; 2. tunarungu; 3. tunawicara; 4. tunagrahita; 5. tunadaksa; 6. 
tunalaras; 7. berkesulitan belajar; 8. lamban belajar; 9. autis; 10. memiliki 
gangguan motorik; 11. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat 
terlarang, dan zat adiktif lainnya; 12. memiliki kelainan lainnya; 13. 
tunaganda (Permendiknas, 70/2009).

SLB bagian B berarti untuk peserta didik yang memiliki ketunaan dalam 
mendengarkan suara (tuna rungu), bagian C berarti untuk peserta didik yang 
memiliki keterbelakangan mental (tuna grahita). Namun sekolah ini juga 
menerima beberapa jenis ketunaan lain, seperti C1 (slow learner). Jumlah 
siswa pada jenjang SMP sebanyak 25 siswa dan paling banyak peserta didik 
tuna grahita sebanyak 14 siswa, slow learner sebanyak 9 siswa  dan sisanya 
tuna rungu. 
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c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sukoharjo
SMPN 1 Sukoharjo merupakan salah satu sekolah terbaik jenjang 

SMP dengan fasilitas yang memadai, namun di sekolah ini jarang sekali 
bahkan hampir tidak ada siswa penyandang disabilitas, jikalau adapun jenis 
ketunaannya hanya tuna daksa ringan, yang sekiranya tidak memerlukan alat 
bantu khusus. Pihak sekolah bersama komite dan alumni mulai memperbaiki 
bangunan gedung sekolah dan berupaya untuk menyediakan fasilitas ramp 
bagi penyandang disabilitas.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sukoharjo
Tidak beda jauh dengan SMPN 1 dalam hal penerimaan siswa 

penyandang disabilitas bahkan di sekolah ini tidak pernah ada calon siswa 
penyandang disabilitas. sama sekali yang mendaftar. 

e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sukoharjo
SMPN 4 Sukoharjo pernah memiliki siswa penyandang disabilitas dengan 

ketunaan tuna daksa ringan. Hal ini membuat siswa tidak membutuhkan 
aksesibilitas fasilitas dan alat bantu khusus kecuali dalam hal akademik, 
yakni olahraga yang dirasa perlu mendapatkan penilian sendiri dari siswa 
lainnya. Berikut adalah tabel fasilitas sarana dan prasarana serta perlengkapan 
kegiatan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan siswa tersebut di setiap 
sekolah:

Fasilitas sarana
SMP Al Firdaus SMPLB Langenharjo

TB TTB TT TB TTB TT
Ukuran Dasar Ruang P P

Jalur Pedestrian P P

Area Parkir P P

Pintu P P

Ram P P

Tangga P P

Toilet P P

Wastafel P P

Perabot P P

Rambu dan Marka P P
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Fasilitas sarana
SMPN 1 SMPN 2 SMPN 4

TB TTB TT TB TTB TT TB TTB TT
Ukuran Dasar Ruang P P P

Jalur Pedestrian P P P

Area Parkir P P P

Pintu P P P

Ram P P P

Tangga P P P

Toilet P P P

Wastafel P P P

Perabot P P P

Rambu dan Marka P P P

Keterangan:
Tersedia Baik (TB)
Tersedia Tidak Baik (TTB)
Tidak Tersedia (TT)

2. Hambatan Yang Timbul Terkait Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang 
Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukoharjo

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa substansi hukum dalam hal ini 
adalah peraturan perundang-undangan, perangkat struktur hukum atau sumber 
daya manusia pada suatu instansi yang melaksanakan penyelenggaraan tersebut 
serta kultur hukum atau budaya, sikap masyarakat terhadap peraturan termasuk 
cara pandang dalam sebuah objek tertentu (Syafruddin Kalo, dkk, 2017:109).

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas 
di sekolah-sekolah tersebut, dapat dilihat melalui 3 (tiga) hal, yakni:
a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan atau norma ataupun perundang-
undangan. Aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam peraturan 
daerah dijelaskan meliputi bangunan fisik dan non-fisik. Dimana bangunan 
gedung sekolah termasuk salah satu gedung yang harus menyediakan 
aksesibilitas fasilitas termasuk penyediaan sarana prasarana yang dapat 
menunjang kegiatan belajar megajar siswa di sekolah, seperti penyediaan 
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buku braille, bahasa isyarat, dan unit pelayanan disabilitas. Tetapi dalam 
peraturan daerah tersebut belum menjelaskan fasilitas-fasilitas apa saja 
yang harus disediakan pada bangunan umum bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang 
Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum 
Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo, menyebutkan bahwa 
penyediaan prasarana bagi penyandang disabilitas berupa ram, tangga dan 
pintu. Padahal masih banyak fasilitas yang diperlukan oleh penyandang 
disabilitas, seperti ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, area parkir, wastafel, 
toilet, perabot dan rambu dan marka yang sudah memiliki fungsi dan 
ketentuan masing-masing sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada 
Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Sukoharjo mengenai 
aksesibilitas fasilitas belum mampu mengakomodir kebutuhan penyandang 
disabilitas sehingga tidak ada penyediaan anggaran untuk fasilitas bagi 
penyandang disabilitas di setiap sekolah (Inadequate policies and standards) 
(Meilanny, Nurliana, 2017:170)

b. Struktur Hukum
Sebuah lembaga yang menjalankan perangkat hukum. Penelitian dalam 

beberapa sekolah, termasuk sekolah reguler yakni SMPN 1, SMPN 2 dan 
SMPN 4 mengakui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi 
mengenai penerapan aksesibilitas fasilitas penyandang disabilitas yang 
harus disediakan dalam setiap bangunan sekolah. Sosialisasi yang dilakukan 
dalam hal ini adalah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo sebagai perangkat daerah. Koordinasi harus dilakukan dengan 
baik antara dinas terkait dengan satuan pendidikan, untuk menyelenggarakan 
aksesibilitas fasilitas di lingkungan sekolah.

Selain itu kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi 
dalam menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas, misalnya 
Guru Pembimbing Khusus yang disediakan oleh Dinas untuk membantu 
sekolah-sekolah tersebut, sehingga birokrasi pelayanan pendidikan dapat 
terpenuhi dengan baik.
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c. Kultur Hukum/Budaya Masyarakat
Kultur atau budaya masyarakat yang masih memiliki paradigma 

charitybased terhadap penyandang disabilitas sehingga baik pemerintah 
maupun masyarakat kurang memperhatikan hak-hak kehidupan penyandang 
disabilitas. Pergerakan yang lambat dari masyarakat untuk menyuarakan 
hak kelompok penyandang disabilitas tidak terdengar. Bahkan, pihak Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan mengaku bahwa isu penyandang disabilitas 
ini merupakan hal baru bagi Kabupaten Sukoharjo, untuk itu Kabupaten 
Sukoharjo belum melalukan campaign terkait kota inklusif. 

Sedangkan menurut World Bank dalam Inclusive Cities, faktor 
penting untuk membangun sebuah kota inklusif terdapat 3 hal, pertama, 
spacial inclusion atau inklusi ‘ruang’/(fisik), tersedianya infrastruktur 
pokok sehari-hari. Kedua, social inclusion atau inklusi sosial yang wajib 
menjamin kesetaraan hak dan partisipasi dalam bermasyarakat. Ketiga, 
economic inclusion atau inklusi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan 
pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buah 
pertumbuhan ekonomi (Arif Maftuhin, 2017:96).

.

D. Simpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyediaan aksesibilitas fasilitas yang 
terdapat di SMP Al Firdaus, SMPLB Langenharjo, SMPN 1 Sukoharjo, SMPN 
2 Sukoharjo dan SMPN 4 Sukoharjo hanya menyediakan beberapa fasilitas 
aksesibilitas, seperti ram, tangga, pintu, dan wastafel. Di beberapa sekolah sudah 
menerapkan beberapa fasilitas dengan baik seperti SMP Al Firdaus menyediakan 
fasilitas aksesibilitas seperti ukuran dasar ruang yang cukup luas sehingga 
terdapat ruang gerak bagi pengguna kursi roda, tangga, wastafel dan perabot. 
Namun ada beberapa sekolah pula yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Dan 
hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan 
Gedung Dan Lingkungan dengan 10 (sepuluh) fasilitas yang dijadikan pedoman, 
yakni ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, area parkir, ram, tangga, pintu, 
toilet, wastafel, perabot, dan rambu dan marka. Jika mengikuti Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas 
Pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di 
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Kabupaten Sukoharjo pun yakni fasilitas ram, pintu dan tangga, beberapa sekolah 
tersebut juga tidak memenuhinya dengan baik dan bahkanh tidak terpenuhi 
samasekali.

2. Hambatan yang timbul dari penyelenggaraan aksesibilitas fasilitas bagi 
penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
a. Substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum mampu 

mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan tidak adanya anggaran 
yang disediakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas tersebut.

b. Struktur hukum dimana dalam hal ini terkait dengan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan koordinasi dengan 
sekolah-sekolah untuk menyediakan fasilitas dan mengadakan sosialisasi 
dan pelatihan atau pembinaan. Namun sekolah-sekolah tersebut mengaku 
bahwa Dinas terkait tidak pernah melakukan hal tersebut secara khusus. 
Serta kurangnya SDM yang mampu menyelenggarakan pendidikan bagi 
penyandang disabilitas.

c. Kultur hukum atau sikap masyarakat, masih adanya sikap negative atau 
cara pandang yang salah dalam melihat kelompok penyandang disabilitas, 
seseorang yang harus dikasihani dan tidak memperhatikan pemenuhan hak 
aksesibilitas fasilitas dan seolah membatasi partisipasi dalam masyarakat. 

E. Saran 

1. Perubahan paradigma yang diperlukan dalam melihat kelompok penyandang 
disabilitas tentang bagaimana kita ikut merasakan hal tersebut dan pentingnya 
untuk membuat peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan fasilitas bagi 
penyandang disabilitas.

2. Seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi yang baik dengan satuan 
penhdidikan untuk menyelenggarakan pemenuhan hak aksesibilitas tersebut, 
sehingga sekolah-sekolah tahu sejauh mana tanggungjawab mereka untuk 
menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, yang berpedoman pada 
peraturan daerah dan peraturan bupati dan atau berpedoman pada Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis 
Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
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ABSTRACT

This article aims to knowing problematics guidance and supervision of management 
of village funds in magelang regency. This article is included in the type of empirical 
legal research that has character is descriptive and uses a qualitative approach. In 
this study the source of the data obtained is the primary data source, which is based 
on the results of direct interviews with related sources, namely the Magelang District 
Society and Village Empowerment Service and Magelang District Inspectorate. Apart 
from primary data, it is also based on secondary data with library research. Based 
on the results of the research, it can be concluded that, the Government of Magelang 
Regency in carrying out the guidance and supervision of the management of village 
funds has been running quite well and has been in accordance with the applicable 
laws and regulations. However based on the results of the research, there are still 
problems that arise in the guidance and supervision of village fund management in 
Magelang Regency

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui problematika dalam pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang. Artikel ini termasuk 
dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah sumber 
data primer, yaitu dengan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber  
terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang serta  
Inspektorat Kabupaten Magelang. Selain dari data primer, juga dengan berdasarkan 
data sekunder dengan studi kepustakaan. Berdasarkan dengan hasil peneilitian 
yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pemerintah Kabupaten 
Magelang dalam menjalankan kewengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
dana desa sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masih 
ditemukan problematik yang muncul terkait dengan pembinaan dan pengawasan 
pengeloaan dana desa di Kabupaten Magelang.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, Dana Desa

Keywords: Guidance, Supervision, Village Funds
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A. Pendahuluan

Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang ada di dunia  yang 
melaksanakan sistem otonomi bagi daerah. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi 
daerah dijalankan dengan cara kewenangan bersifat tersentral yang dimiliki oleh 
pemerintah pusat didesentralisasikan atau dialihkan kepada pemerintahan daerah, 
sehingga kekuasaan tidak tersentralistik di tangan pemerintah pusat saja(Agussalim 
Andi, 2007: 81) sehingga terjadi desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam 
perkembanganya otonomi daerah semakin berkembang sehingga desentralisasi dapat 
sampai dan dilaksanakan,  bahkan sampai ketingkat paling rendah yaitu Pemerintah 
Desa. Desa dan kelurahan merupakan organ pemerintah yang memiliki derajat paling 
rendah  setelah pemerintah kabupaten dan kota (Hanif Nurcholis, 2011: 1) Dengan 
adannya otonomi sampai ketingkat desa, membuat pemerataan pembangunan menjadi 
lebih cepat tercapai. Pembangunan desa perlu dilakukan karena desa merupakan 
pelopor otonom dan demokrasi yang memiliki kedaulatan penuh. Semenjak dahulu 
kala, norma sosial, mekanisme maupun sistem pemerintahan telah dimiliki oleh 
desa(Furqani, 2010: 1). 

Keberadaan desa secara yuridis normatif juga diakui dan diatur oleh Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan tersebut juga merupakan 
sebagai titik awal bagi desa untuk mengelola dan menunjukan perannya dalam 
sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.  Disahkannya Undang-undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang bagi desa untuk menjalankan tata 
pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan dan pemerataan pembangunan guna 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat desa. Dalam 
rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dalam Pasal 72 
Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur mengenai dana untuk 
desa yang berasal dari APBN yang juga disebut dengan dana desa. Program  dana 
desa merupakan program dari pemerintah pusat yang mana memberikan sumber 
pendapatan  bagi desa yang berasal dari APBN. Selain itu dana desa juga merupakan 
salah satu bentuk nyata dari pemerintah pusat dalam mendukung pemerataan 
pemangunan di desa(Desti dkk, 2017: 3). Untuk sekarang ini dengan adanya dana, 
desa desa diharapkan sebagai aktor pembangunan daerahnya bukan hanya sebagai 
objek pembangunan oleh pemerintah, oleh karena itu desa harus menjadi independent 
community, bukan menjadi subjek bawahan daerah, akan tetapi masyarakat desa 
berhak untuk berbicara dan menyuarakan penadapat atas kepentingan sendiri, sehingga 
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tidak menunggu ketentuan dari atas kepada desa(Aswandi, 2014: 1). Undang- undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga merupakan wujud pengakuan dari negara 
dalam mendukung perluasan wewenang, memperjelas fungsi, serta memperkuat 
kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.

Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan yang memiliki nilai yang 
cukup besar, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan 
pengelolaan dana desa yang ada oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan Korupsi, 
penyalahgunaan kewenangan dari aparat pemerintah desa, masih menjadi masalah 
utama dalam pemerintah desa, hal ini juga mengakibatkan keraguan akan pemberian 
dana desa yang nilainya cukup besar dari pihak-pihak lain seperti akademisi, politisi, 
dan praktisi. Keraguan tersebut didasari oleh masih buruknya tata kelola desa yang ada 
di Indonesia dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai sehingga tata kelola 
pemerintah desa yang baik sulit untuk diwujudkan sehingga berpotensi mengalami 
diorientasi pemerintahan (Agung dkk, 2015: 3). Dalam rangka mengurangi resiko 
tersebut diperlukan langkah pembinaan dan pengawasan bagi aparat pemerintah 
desa dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi  penyelewengan. Dalam hal 
ini pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
dana desa. Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  juga 
mengamanatkan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah desa tak terkecuali Pemerintah 
Kabupaten Magelang. Namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang masih menghadapi berbagai 
problematika yang menghambatnya. Berdasarkan dengan uaraian diatas maka 
dalam artikel ini akan mengkaji tentang “Problematika Pembinaan Dan Pengawasan 
Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Magelang”.

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merukapan salah satu penelitiang yang termasuk dalam spesifikasi 
penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis 
adalah penelitian  yang langsung ke lapangan atau terjun ke masyarakat guna 
mengumpulkan data primer, penelitian merupakan penindaklanjutan dari data awal 
yang berupa data sekunder(Soerjono Soekanto, 2010: 52). Penelitian hukum ini 
bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara penelitian 
dengan maksud untuk mendapatkan data deskriptif analitis, yaitu secara utuh 
dipelajari setiap apa yang di nyatakan oleh responden atau target wawancara baik 
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dalam bentuk tertulis maupun lisan ataupun menyangkut perilaku aslinya. Sumber-
sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan 
hukum primer dan sekunder yang memiliki sangkut paut dengan dana desa. sedangkan 
untuk teknik pengumplan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara 
langsung dengan narasumber dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dana Desa merupakan salah satu dana yang didapat oleh setiap desa diseluruh 
Indonesia, dana desa sendiri   bersumber atau berasal APBN yang kemudian ditransfer 
APBD Kabupaten/Kota dan kemudian yang terkhir ditransfer ke Rekening Kas 
Desa. Secara filosofi dana desa merupakan dana yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kesejahteraan bagi masyarakat desa dan 
mendorong adanya pemerataan pembangunan baik dalam segi pembangunan fisik 
maupun pembangunan kemajuan ekonomi, dalam hal ini desa didorong sebagai 
subjek pembangunan bukan hanya objek semata( Intan Meutia,2017 : 2).

Dana Desa sendiri dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan 
dilingkup desa, pemberdayaan bagi masyarakat desa, da membiayai pelaksanaan 
pemerintahan desa. Adanya dana desa tidak dapat lepas dari Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang tersebut setiap desa  
akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri 
yang disesuaikan dengan kebutuhan,keadaan, dan  prioritas masing-masing desa. 
Berdasarkan hal tersebut dana desa akan digunakan sebesar-sebesarnya  untuk 
kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang baik dari segi pemerintahan maupun dari 
segi kemasyarakatn yang disesuiakan dengan kebutuhan,kemampuan, dan  prioritas 
desa dalam menggunakan dana desa tersebut.  

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam roda pemerintahan yang 
berlangsung di Indonesia, penghitungan anggaran untuk dana desa sendiri  
berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingakt  
kemiskinan, luas dari wilayah desa, serta keadaan geografis. Perhitungan harus 
dilakukan dengan seksama agar pemebrian dana desa dapat efektif dan bermanfaat  
guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan  dalam  pembangunan desa. 
Karena isu yang begitu krusial,  penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan 
dengan dana desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya pelaksanaan 
kegiatan desa.
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 Pembinaan dan pengawasan dana desa sendiri tidak lepas dari tanggung jawab 
yang harus diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, hal ini tidak 
terlepas dari amanat Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam 
Pasal 112 ayat 1 menyebutkan bahwa  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun 
daerah.  Kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa juga menjadi 
beban yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hal ini 
sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pasal 115 Undang-Undang Nomer 6 
Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban pembinaan dan pengawasan oleh 
pemerintah kabupaten/kota terkait desa. 

Di Kabupaten Magelang sendiri terdapat satuan  kerja perangkat daerah (SKPD) 
yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa 
di Kabupaten Magelang. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten 
Magelang. kedua instansi tersebut berdasarkan tugas dan wewenangnya memiliki 
kewajiban untuk membantu Bupati Kabupaten Magelang terkait dengan tugas 
terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan desa di kabupaten Magelang. 
Dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat sebagai upaya pemerataan 
pemabngunan dan pembrdayaan desa, telah diterima oleh Kabupaten Magelang sejak 
pertama kali ada yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019 ini, adapun rician menganai 
penerimaan dan desa di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Besaran Dana Desa yang Diterima Kabupaten Magelang

TAHUN DANA DESA PERBUP
2015 Rp. 101.155.122.000 14/2015
2016 Rp. 226.980.301.000 4/2016
2017 Rp. 289.613.899.000 8/2017
2018 Rp. 325.360.832.000 3/2018
2019 Rp. 383.071.777.000 -
JUMLAH RP. 1.326.181.931.000

Sumber : Dispermades Kabupaten Magelang

Berdasarkan dengan data diatas untuk alokasi dasar per Desa yang akan diterima 
oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 yaitu  sebesar Rp. 
616.345.000,00.setiap desa di Kabupaten Magelang akan menerima dana desa yang 
terdiri dari tiga kategori yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula.  
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Alokasi dasar per Desa yang akan diterima oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten 
Magelang  sebesar Rp. 616.345.000,00. Alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp157.549.000, sedangkan untuk 
alokasi afirmasi untuk desa yang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi sebesar Rp.315.098.000.

Berdasarkan rincian keterangan diatas maka menunjukkan bahwa nilai dana 
desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kepada desa 
sangat besar, oleh karena itu pemerintah daerah termasuk dalam hal ini Pemerintah 
daerah Kabupaten Magelang melalui SKPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten Magelang terus seantiasa 
melakukan pembinaan dan pengawasan pengeloaan dana desa di Kabupaten 
Magelang. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan dana desa dilakukan 
guna untuk mengawal penggunaan dana desa yang ada sehingga tercapai maksud 
dan tujuan dari diberikannya dana desa  kepada pemerintahan desa sebagai sarana 
mewujudkan pembangunan dan pembrdayaan dari masyarakat desa. Dalam hal 
pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan di Kabupaten Magelang memang 
tergolong baik, karena dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan baik 
oleh  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat 
Kabupaten Magelang telah mencangkup berbagai proses terkait dana desa, baik dalam 
proses perencanaan, penyaluran, pemanfaatn, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh  Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten 
Magelang tidak semudah yang diharapakan, karena terdapat berbagai problematika 
yang muncul terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
dana desa di Kabupaten Magelang. Berbagai problem yang muncul memiliki potensi 
menghambat dan memperlambat tercapaianya tujuan dari pemanfaatan dana desa 
yang efeketif. Problematika tersebut muncul baik karena faktor dari pihak Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten 
Magelangataupun  dari pihak perangat desa yang ada. 

Adapun  problem pertama yang dihadapiterkait dengan pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang adalah sering terjadi 
pada tahap pelaksanaan pemanfaatan dana desa, dalam tahap ini problematika  yang  
masih sering ditemukan pada desa di Kabupaten Magelang adalah terkait dengan 
jangka waktu pembangunan suatu infrakstruktur yang mengalami kemoloran atau 
keterlambatan dalam penyelesaiannya.  Hal ini lazim ditemui dikarenakan berbagai 
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faktor antara lain berkaitan dengan masalah cuaca dan kurang terampilnya tukang 
yang menanganinya. Selain itu  dalam melakukan pembangunan suatu infrastruktur 
desa sering kali mengalami perubahan terkait spesifikasi bangunan dengan apa yang 
telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan 
dari rencana atau bukti administrasinya sehingga memiliki potensi timbul masalah 
dikemudian hari.

Problematika pembinaan dan pengawasan pengeloaan dana desa di Kabupaten 
Magelang adalahmasalah terkait sumber daya manusia yang ada. Permasalahan 
terkait sumber daya manusia merupakan masalah klasik yang sering menjadi masalah 
yang sukar untuk diatasi. Masalah sumber daya manusia yang ada muncul bukan 
hanya dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta 
Insperktorat Kabupaten Magelang maupun dari pihak pemerintah desa. Permasalahan 
sember daya manusia yang berasal dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang 
adalah terbatasnya jumlah pegawai yang dimiliki oleh  Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa serta Inspektorat Kabupaten Magelang. Jumlah pegawai yang ada sangat 
terbatas tidak sebanding dengan beban pekerjaan dalam melakukan pengawasan dan 
pembinaan pengelolaan dana desa. Untuk Inspektorat Kabupaten Magelang jumlah 
pegawai yang ada hanya berjumlah 35 orang, dan tidak semua pegawai yang ada 
dapat melakukan tugas pengawasan dan pembinaan dana desa. Sedangkan untuk 
pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang  dalam melakukan 
tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa lebih dibebankan kepada 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, 
dan Aset Desa.

Berdasarkan hal tersebut baik Inspektorat Kabupaten Magelang serta Dinas 
Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabuapaten Magelang khususnya dalam 
melakukan pengawasan langsung ke desa desa yang ada hanya menggunakan 
metode pengawasan sampling atau secara acak. Oleh karena itu pembinaan dan 
pengawasan dana desa yang dilakukan di Kabupaten Magelang, belum berjalan 
dengan maksimal karena  tidak semua desa dapat dilakukan pengawasan secara satu 
persatu. Berdasarkan pertimbangan tersebut pula Dinas Pemberdayaan Masyrakat 
dan Desa Kabuapaten Magelang melakukan pembinaan dan pengawasan dibagi 
menjadi menjadi 5 ekskawedanan  yang ada yaitu:
a. Ekskawedanan Salam
b. Ekskawedanan Muntilan 
c. Ekskawedanan Tegalrejo
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d. Ekskawedanan Bandongan 
e. Eks kawedanan Salaman.

Pembagian secara ekskawedanan dilakukan bukan hanya untuk mempermudah 
dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa tetapi juga merupakan jalan 
untuk memsiasati kekurangan sumber daya yang ada. sedangkan untuk Inspektorat 
Kabupaten Magelang  guna mensiasati kekurangan jumlah sumber daya manusia 
yang ada membagi wilayah pengawasan menjadi :
a. Wilayah 1 terdiri dari Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan 

Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Ngluwar.
b. Wilayah 2  terdiri dari Kecamatan Borobudur, Kecamatan Salaman, Kecamatan 

Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Windusari, Keacamatan Tempuran, 
dan Kecamatan Bandongan. 

c. Wilayah 3  terdiri dari Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag, Kecamatan 
Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, dan Kecamatan 
Mertoyudan.

Selain itu pegawai dari kedua instansi yang melakukan pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan dan desa di Kabupaten Magelang, tidak semua paham 
mengenai materi dana desa, baik dari segi regulasi, penyaluran, pelaksanaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban.  Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kualitas 
dari pembinaan dan pengawasan pengeloaan dana desa  yang dilakukan.

Problem yang muncul selanjutnya terkait dengan sering berubahnya regulasi yang 
mengatur mengenai dana desa baik dalam penyaluran maupun prioritas penggunaan 
dana desa. Terkait dengan dana desa adapun perubahan regulasi tersebut sebagai 
berikut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian dilakukan 
perubahan pertama menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahan 
terakhir yaitu menjadi  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Regulasi yang terus mengalami perubahan, memiliki dampak bagi sulitnya 
memahami isi dan maksud dari regulasi yang sering berubah baik dari pihak 
Permerintah Kabupaten Magelang dan pihak desa. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten 
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Magelang  seringnya regulasi dana desa berubah membuat beban pekerjaan menjadi 
bertambah karena harus selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintahan 
desa terkait isi dan maksud dari regulasi yang baru tersebut. Sedangkan bagi pihak 
pemerintah desa perubahan regulasi yang terjadi terus menerus membuat aparat desa 
mengalami kesulitan dalam  pemahaman mengenai isi dan maksud dari regulasi. Hal 
ini juga diakibatkan kualitas sumber daya desa yang belum baik, sehingga kesulitan 
dalam memahami regulasi baru. Kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah 
desa juga menambah beban dalam bidang pembinaan dan pengawasan dana desa 
dikarenakan secara tidak langsung implementasi dan desa dari setiap aparat desa 
yang ada  akan mengalami perbedaan antara desa satu dengan desa lainnya.

Kondisi geografis juga merupakan salah satu problem yang menghambat dalam 
pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Magelang. seperti yang diketahui daerah Kabupaten Magelang sebagian 
wilayahnya merupakan daerah pegunungan yang mana dalam hal ini petugas dalam 
hal ini yang melakukan pembinaan dan pengawasan ketika melakukan monitoring 
langsung mengalami kendala karean sulitnya medan dan jaraka yang jauh antar balai 
desa yang ada. Hal ini umumnya terjadi untuk daerah yang berada di kaki gunung 
merbabu dan gunung andong yaitu untuk wilayah Kecamatan Grabag, Kecamatan 
Tegalrejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Candimulyo.

Problematika yang terakhir dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
dana desa di Kabupaten Magelang terkait dengan terbatasnya kendaraan bagi tim 
pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa untuk melakukan monitoring 
langsung ke lapangan yaitu pergi ke desa-desa yang ada secara bersamaan, baik dari 
Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Magelang. Untuk Inspektorat Kabuapten Magelang sendiri jumlah mobil yang 
disedakan untuk melakukan monitoring langsung hanya berjumlah satu unit saja.  
Hal ini mengakibatka monitoring hanya bisa dilakukan secara bersamaan terbatas ke 
beberapa desa saja, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan 
dan desa tidak berjalan secara maksimal.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten 
Magelang sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang juga merupakan bentuk nyata dari 
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amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
pembinaan dan pengawasan pengelolan dana desa di Kabupaten Magelang di 
jalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten 
Magelang sebagai pembantu bupati. Namun dalam pelaksanaan pembinanaan 
dan pengawasan pengelolaan dana desa menghadapi berbagai problematika yang 
menghambatnya yaitu pertama masalah terkait dengan sumber daya manusia baik 
dari pihak pemerintah daerah sendiri maupun dari pihak pemerintah desa, yang mana 
dari pihak aparat pemerintah daerah mengalami masalah kurangnya jumlah sumber 
daya manusai yang ada sehingga beban kerja yang diberikan tidak dapat dijalankan 
secara maksimal, sedangkan dari pihak pemeritah desa probematika yang ada adalah 
kurangnya kualitas sumber daya manusia. Problematika selanjutnya terkait dengan 
regulasi yang mengatur menganai dana desa yang seringkali mengalami perubahan 
baik regulasi yang mengatur mengenai dana desa dan prioritas penggunaan dana 
desa. problematika ketiga menyangkut masalah geografis yang ada di Kabupaten 
Magelang yaitu memilki geografis pegunungan sehingga medan antar desa di daerah 
lereng sulit dan terletak saling berjauhan khususnya untuk desa yang masih pelosok, 
dan terakhir tebatasnya kendaraan operasional bagi aparat untuk melaksanakan 
monitoring langsung ke lapangan. 

E. Saran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus segera mengatasi problematika 
yang ada dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten 
Magelang, dengan cara menambah pendamping bagi desa dan membuat terobosan 
baru terkait pembinaan dan pengawasan sehingga problematika yang ada dapat 
diminimalisir.
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IMPLEMENTASI PERIZINAN WARUNG INTERNET 
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA 

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN 
WARUNG INTERNET TERKAIT PENGENDALIAN PORNOGRAFI

Maria Madalina
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of internet’s cafe licensing based 
on Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the operation 
of internet cafes related to control pornography. The research method used is a type 
of empirical legal research with the nature of descriptive research. The research 
approach used is a qualitative approach with research locations in the Surakarta 
City Government. The type and source of research data is divided into primary 
data and secondary data with data collection techniques consisting of interview 
techniques and literature study. Data analysis techniques used are qualitative analysis 
techniques. Based on the results of the research that the author did, it was known 
that the implementation of internet cafe business licensing related to pornography 
control was classified into 2 main aspects namely procedural aspects related to the 
implementation of licensing carried out by the Investment and Integrated Licensing 
Agency of Surakarta City Government (BPMPT) with various terms and conditions 
and Substantive aspects relating to the supervision of internet cafe businesses related 
to pornography control with technical requirements carried out by the Department of 
Transportation, Communication and Information of Surakarta City (Dishubkominfo).

Keywords: Regional Regulations, Internet Cafes, Pornography.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemnetasi perizinan warung internet 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
penyelenggaraan warung internet terkait dengan pengendalian pornografi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat 
penelitan deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan 
kualitatif dengan lokasi penelitian di Pemerintahan Kota Surakarta. Jenis dan sumber 
data penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder dengan teknik 
pengumpulan data terdiri atas teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Berdasarkan hasil 
penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa implementasi perizinan usaha 
warung internet terkait pengendalian pornografi terklasifikasi menjadi 2 aspek 
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utama yakni aspek procedural yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan 
dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota 
Surakarta (BPMPT) dengan beragam syarat dan ketentuan dan aspek substansive yang 
berhubungan dengan pengawasan usaha warung internet terkait dengan pengendalian 
.pornografi dengan syarat-syarat teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo).

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Warung Internet, Pornografi.

A. Pendahuluan

Pernyataan secara tegas dan jelas perihal tujuan berdirinya Negara Republik 
Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yakni ‘untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta 
menciptakan perdaimanian dunia yang berdasarkan perdaimaian abadi dan keadilan 
sosial.’ Terhadap tujuan mulia tersebut, diaturlah kemudian beragam ketentuan dalam 
batang tubuh UUD NRI 1945 mulai dari bentuk negara, sistem pemerintahan, hak-
hak dasar dan ketentuan-ketentuan lainnya (Miriam Budiarjo, 2003: 45).

Penegasan perihal dasar Negara Indonesia tersemat secara rapi dalam ketentunan 
UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah 
Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Lebih lanjut, sebagai pengaturan 
lanjutan, dicantumkan pula dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang 
berbunyi bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang” (A.M Fatwa, 2009: 40). Tidak berhenti sampai disana, 
seiring dengan datangnya era reformasi dipenghujung tahun 1998, muncul desakan 
kuat dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah 
satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi 
demokrasi, termasuk pelaksanaan otonomi daerah maka ditegaskan -sebagai aturan 
lanjutan dari Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945- dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) 
UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan.” (A.M Fatwa, 2009: 39; Bhenyamin Hoessein, 2006: 105-112).
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Konsekuensi linear dari konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwasanya 
format negara berbentuk Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam 
penyelenggaran pemerintah di daerah-daerahnya. Desentralisasi adalah suatu asas 
penyelenggaraan pemerintah dimana menghasilkan pemerintah lokal. Format 
desentrlisasi mengharuskan terjadinya pembagian kewenangan serta tersedianya 
ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit 
pemerintah yang lebih rendah (Ni`matul Huda, 2009:61). Puncaknya, dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat 
UU PEMDA) (sebagaimana diketahui bahwa pengaturan dalam konteks pemerintahan 
daerah telah mengalami perubahan yang dimulai sejak munculnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah) (Syamsuddin Haris, 2005: 
247) sebagai dasar yuridis serta induk pengaturan terhadap kententuan-ketentuan 
yang telah dijabarkan diatas.

Patutlah dibenarkan jika otonomi daerah dan daerah otonom adalah 
pengejawantahan dari desentralisasi. Secara yuridis, konsep daerah otonom dan 
otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang 
mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan 
masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak 
pembentukan daerah otonom (Bhenyamin Hoessein, 2006: 109; Amrah Muslimin, 
1982: 50). Penjabaran dari kewenangan daarah dalam rangka memberikan ruang yang 
lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya 
diwujudkan -salah satunya- melalui kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah 
(selanjutnya disingkat Perda). Penting pula untuk diketahui jika pembentukan Perda 
wajib memperhatikan kepentingan nasional pun kepentingan dan kekhasan daerah 
afar terciptanya keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap 
memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 
pemerintahan secara keseluruhan (Bustanuddin, 2013: 46-60). Luasnya daya 
kerja serta aktivitas dalam konteks pelaksanaan kehidupan bernegara bukanlah 
hal sederhana. Sendi-sendi vital yang bersinggungan dengan aktivitas kehidupan 
bermasyarakat sejatinya membutuhkan aturan-aturan induk dan aturan teknis, pun 
aturan-aturan ditingkat daerah yang merupakan bentuk penjewatahan dari pemberian 
kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, 
karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan 
harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (A. Zarkasi, 2010: 105).
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Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi juga menjadi penyebab utama 
beragam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya bahkan telah menyasar hampir semua 
aspek mengalami perubahan. Salah satu yang tengah melaju dengan sangat pesat 
adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Hal itu, antara lain, ditandai 
dengan kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya 
(cyberspace). Media internet sebagai bagian dari aspek komunikasi dan memperoleh 
informasi merupakan salah satu hal vital yang dewasa ini dijadikan sebagai kebutuhan 
yang tidak kalah penting dalam interaksi kehidupan manusia yang disisi lain 
merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia.’ Aturan induk yang membawahi 
aspek tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(UU Telekomunikasi). Tujuan pembentukan undang-undang tersebut sebagaimana 
tersemat dalam Konsideran, salah satunya adalah bahwa ‘penyelenggaraan 
telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya 
tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan 
antarbangsa’ (Ahmad Porwo Edi Atmaja dan Agus Pramono, 2013: 2). Aturan 
teknis yang terbentuk sebagai tindak lanjut dari UU Telekomunikasi sebagaimana 
disebutkan diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi –serta beragam Peraturan Menteri Komuniasi dan 
Informatika- dimana dalam penjelasan umumnya disebutkan jika “penyelenggaraan 
telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar 
negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat 
pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi.”

Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.(UU ITE). Konsideran UU ITE menyatakan ‘globalisasi 
informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi 
dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan 
Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan 
Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke 
seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.’Beragam landasan 
yuridis diatas sejatinya telah menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk melaksakan 

Implementasi Perizinan Warung...



Res Publica Vol. 3 No. 3 Sept.-Des.2019292

fungsi dan peran -secara khusus di sektor pemanfaatan media internet sebagai salah 
satu bagian dari telekomunikasi- dengan tujuan peningkatan masyarakat secara 
menyeluruh. Selaras dengan fokus peneltian yang penulis angkat, Kota Surakarta 
-salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Tengah- memiliki kewenangan yang 
sama layaknya disebutkan dalam kentutan peraturan perundang-undangan yang telah 
disebutkan sebelumnya secara khusus dalam bidang pembentukan Perda. Salah satu 
yang menarik perhatian penulis adalah terbitnya Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet. Penjelasan Umum 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet 
disebutkan bahwa:
 “Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik 

perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia 
menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, 
dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi 
saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi 
bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus 
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.”

Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 
Tentang Penyelenggaraan Warung Internet secara khusus berkaitan dengan topik 
yang akan diteliti oleh penulis yakni perihal perizinan dan pengendalian pornografi, 
melalui ketentuan yang termuat dalam BAB V tentang Standarisasi Kelayakan 
Warnet yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha warnet harus melaksanakan 
ketentuan terkait dengan larangan akses pornografi dan BAB VI tentang Perizinan 
Warnet yang pada pokoknya mensyarakat pendirian usaha warnet harus memiliki 
izin. Konsideran Perda Kota Surakarta diatas bahwa warung internet merupakan 
salah satu media dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi. Penegasan terkait pemenuhan hak atas infomasi dan 
berkomunikasi tersebut merupakan hak yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 
1945. Perda tersebut juga menegaskan jika usaha warnet sebagai salah satu media 
elektronik harus terhindar dari penyebaran pornografi (pengendalian pornografi). 
Diketahui bahwa kemajuan teknologi informasi dan media elektronik tersebut dapat 
diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang akhirnya 
akan berumuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia (Didik 
M. Arif dan Elisatris Gultom, 2009: 2). Namun, perkembangan tersebut juga diikuti 
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dengan dampak negativf yang mengancam dan membahayakan pembangunan sosial 
dan ekonomi umat manusia (Barda Nawawi Arief, 2006: 2).

Penyalahgunaan atau dampak dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem 
komputerisasi dan jaringan internet yang umum dikenal dengan istilah ‘cybercrime’ 
(Barda Nawawi Arief, 2003: 239). Salah satu perbuatan dari cybercrime yang 
sering terjadi di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi (cyberporn) (Harol 
Agusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno dan Joko Setyono, 2016: 2). Perspektif 
nasional, pengaturan perihal pornografi (termasuk melalui media internet/cyberporn) 
menginduk pada ketntuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan “Pornografi adalah gambar, sketsa, 
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 
gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.“ Pasal 1 ayat (2) menyebutkan 
“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang 
perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi 
teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat 
kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya” dan Pasal 17 menyebutkan “Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, 
dan penggunaan pornografi.

Penyelenggaraan warung internet selayaknya harus mendapatkan izin 
sebagaimana disebutkan dalam Perda tersebut. Pencipataan iklim yang kondusif 
dalam masyarakat menjadi alasan tunggal untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan 
jaringan internet. Terhadap ketentuan tersebut pula diperlukan mekanisme perizinan 
yang memadai. Seabgaimana disebutkan oleh Philipus M Hadjon bahwa Izin 
adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UndangUndang atau peraturan 
pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan perundangan, dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya 
dilarang (Philipus M Hadjon, 1993: 2).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah 
penelitian mengenai implementasi perizinan warung internet berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung 
Internet terkait Pengendalian Pornografi.
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B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode 
penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Pemeirntah Kota Surakarta. Sumber 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data 
menggunakan Teknik wawancara dan studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyematan ketentuan yang termuat dalam Konstitusi Indonesia melalui ketentuan 
Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi 
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dari amanat konstitusi 
diatas pengaturan pelaksana mengenai pemerintahan daerah dewasa ini dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian 
mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah). Definisi tentang pemerintahan daerah sendiri menurut Undang-Undang 
Pemda 2014 dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah 
adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan asas otonomi tersebut ialah prinsip 
dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dimana 
pemerintahan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ateng Syafrudin, 1991: 23).

Terhadap amanat yang tertuang dalam konstitusi tersebut, maka dibentuklah 
undang-undang yang mengatur perihal pemerintahan daerah (Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang pada perjalanannya telah mengalami 
banyak perubahan sejak munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 
Pemerintahan Daerah). Sejatinya, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada 
Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
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melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di 
samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi. Daerah 
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi 
dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan 
prinsip negara kesatuan (Syamsuddin Haris, 2005: 247).

Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintahan daerah diberikan kewenangan 
yang diterjemahkan dalam beragam tugas dan fungsi sebagai bagian dari 
penyelenggaraan urusan pemerintah dalam format besar dan berkala nasional dengan 
ruang lingkup terbatas (daerah). Kewenangan pemerintah daerah tersebut kemudian 
dikenal sebagai kewenangan konkuren yakni kewenangan pemerintahan yang 
dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. 
Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang bersifat konkuren, artinya urusan 
pemerintah yang penanganannya dalam bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu maka disusunlah kriteria 
yang meliputi aktualitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan mempertimbangkan 
keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar pemerintah (Khairul 
Ikhwan Damanik, 2010: 116-117).

Salah satu bentuk kewenangan konkuren sebagaiman disebutkan diatas adalah 
pemberian izin di beberapa sektor-sektor yang diatur dalam ketentuan perundang-
undangan. Pelaksanaan pemberian perijinan oleh pemerintah (termasuk pemerintah 
daerah) dapat dipandang sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat sebesar-besarnya dan meningkatkan perekenomian negara sebanyak-
banyaknya, sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain 
(Ohea K. Haris, 2015: 60). Pada dasarnya perizinan merupakan suatu keputusan 
dari pemerintah melalui badan tata usaha negara yang berwenang. Izin sebagai 
instrumen pemerintah merupakan ujung tombak instrumen hukum dalam hal 
pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur serta bersifat yuridis 
preventif, yang digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku masyarakat 
(Sri Pudyatmoko, 2009: 7).

Lebih lanjut, sebagaimana yang menjadi fokus dari penelitian penulis adalah 
terkait dengan pelaksanaan perizinan pemerintah kota Surakarta di sektor ekonomi 
kreatif yang dipadukan dengan kemajuan teknologi yakni izin usaha warung internet 
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet. Penyelenggaraan 
Pemerintahan secara khusu oleh Pemerintah Daerah sejatinya mempunyai kewenangan 
untuk membuat kebijakan daerah berupa penyelenggaraan Warnet sebagai pedoman 
pembinaan dan pengawasan warung internet agar lebih berkualitas, berdaya guna 
dan berdampak positif bagi masyarakat. Penjelasan umum Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet 
menyatakan secara eksplisit bahwasanya pemanfaatan Teknologi Informasi, media, 
dan komunikasi setidaknya telah memberikan polarisasi secara khusus dalam hal 
perilaku masyarakat maupun peradaban umat manusia secara global. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi 
tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya 
secara signifikan dan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi dewasa ini seolah 
menjadi sebuah friksi, disatu sisi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif 
perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait 
dengan pelaksanaan perizinan warung internet terkait dengan pengendalian pornografi, 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 
Warung Internet melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa 
tujuan dibentukannya peraturan tersebut adalah untuk menyelenggarakan usaha 
warung internet yang legal, tertib, aman dan nyaman. Lebih lanjut dalam Pasal 3 
huruf b terkait dengan ruang lingkup peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa 
muatan materi yang terkandung meliputi klasifikasi warnet, standarisasi kelayakan 
warnet, perizinan warnet, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat. 
Atas dasar ketentuan tersebut, maka berkaitan dengan pelaksanaan perizinan usaha 
warung internet yang selaras dengan pengendalian pornografi, materi muatan yang 
diatur sebagaimana disebutkan diatas adalah variabel terpenting dan merupakan 
suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (akan dibahas dalam pembahasan kedua terkait 
dengan hambatan-hambatan).

Setidaknya terdapat 2 (dua) fokus penting dalam penelitian ini, yakni terkait 
dengan pemberian perizinan usaha warung internet yang oleh ketentuan Pasal 10 
ayat (2) jo Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Warung Internet meberikan kewenangan kepada Walikota dalam hal 
perizinan yang kemudian dapat dilimpahkan kepada SKPD (satuan kerja perangkat 
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daerah) Kota Surakarta dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan 
Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT) serta pengawasan penyelenggaraan 
warung internet secara khusus berkaitan dengan pengendalian pornografi oleh Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo).

1. Pelaksanaan Perizinan (procedural).

Berkaitan dengan pelaksanaan perizinan usaha warung internet di Kota 
Surakarta menginduk pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet, 
dalam penelitian ini selanjutnya oleh penulis diklasifikasikan menjadi aspek 
procedural dalam konteks pengendalian pornografi. Amanat yang tersemat 
dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Warung Internet secara khusus dalam Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 
11 menjadi dasar oleh Walikota yang kemudian berdasarkan penelitian penulis 
dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah 
Kota Surakarta (BPMPT). Lebih lanjut, terkait dengan ketentuan tersebut, penulis 
kemudian melakukan wawancara terhadap narasumber Ibu Sri Lestari selaku 
Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan 
Terpadu Pemerintah (BPMPT) Kota Surakarta menyatakan jika BPMPT telah 
menerapkan mekanisme pelaksanaan permohonan perizinan melalui 2 (dua) 
metode, yakni metode manual dengan cara mengisi formulir perizinan yang 
dibutuhkan dengan lansung datang ke Kantor BPMPT dan metode berbasis online 
dengan cara mengisi form yang tertera dalam halaman website BPMPT yang 
dapat diakses melalui http://perijinanonline.surakarta.go.id (Hasil wawancara 
dengan Ibu Sri Lestari selaku Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran Badan 
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah (BPMPT) Kota Surakarta 
pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 10.25 WIB).

Lebih lanjut, responden juga menjelaskan jika masyarakat yang hendak 
melakukan pengurusan perizinan, lebih diarahkan melalui metode perizinan 
secara online mengingat tujuan dari pemerintah Kota Surakarta yang sedang 
menerapkan konsep e-government. Responden juga menambahkan jika pelayanan 
secara manual tidak serta merta dikesampingkan (Hasil wawancara dengan Ibu 
Sri Lestari selaku Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran Badan Penanaman 
Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah (BPMPT) Kota Surakarta pada 
tanggal 9 Juli 2018 Pukul 10.25 WIB). Berkaitan dengan topik penelitian yang 
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penulis angkat, responden menjelaskan ijin usaha warnet mebutuhkan beberapa 
persyaratan dokumen antara lain foto copy Kartu Tanda Penduduk; Foto copy 
IMB; Foto copy Izin Gangguan; Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang 
berbadan hukum; Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Daftar tenaga 
kerja; dan denah lokasi usaha.

Pernyataan responden diatas selaras dengan ketentuan yang termuat dalam 
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Warung Internet. Lebih lanjut, persyaratan tersebut kemudian 
diteliti oleh Tim Teknis Perizinan BPMPT terkait dengan keaslian dokumen-
dokumen sebagaimana dijabarkan diatas. Responden juga menyatakan jika izin 
usaha warung internet memiliki masa berlaku selama usaha warung internet 
tersebut berjalan dengan ketentuan pembaharuan izin setiap 1 (satu) tahun sekali 
(Hasil wawancara dengan Ibu Sri Lestari selaku Kepala Subbidang Pelayanan 
Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah 
(BPMPT) Kota Surakarta pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 10.25 WIB).

2.	 Pengawasan	Warung	 Internet	Terkait	Dengan	Pengendalian	Pornografi	
(substansive).

Berdasar pada penjabaran sebagaimana penulis uraikan diatas terkait dengan 
pelaksanaan perizinan usaha warung internet di Kota Surakarta melalui BPMPT, 
elemen kedua berkaitan dengan pengendalian pornografi di sektor usaha warung 
internet yang juga merupakan ketentuan yang tersemat dalam Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung 
Internet. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c menyatakan bahwa setiap warnet harus 
memenuhi standarisasi kelayakan warnet, salah satunya berupa standarisasi 
perangkat lunak dan perangkat keras, aspek keamanan dan kenyamanan serta 
tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, Pasal 6 huruf a menyatakan jika setiap 
warnet dalam hal ini perangkat lunak wajib menggunakan sistem yang dapat 
medeteksi dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai 
dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum.

Lebih lanjut Pasal 7 huruf a,b dan c menyatakan jika setiap usaha warung 
internet tidak boleh menggunakan ruangan tertutup model kamar dan lesehan, 
tidak diperbolehkan penggunaan sekat pembatas paling tinggi 30 cm (tiga puluh 
centimeter) dari meja dan seluruh wajah pengguna Warnet dapat terlihat oleh 
penjaga/operator Warnet dan penerangan yang memadai dan nyaman untuk 
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mendukung aktivitas di lingkungan Warnet. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Kota Suarakarta tersebut juga menyatakan jika setiap usaha warung internet 
wajib mencegah penggunaan Internet yang bertentangan dengan norma agama, 
sosial, kesusilaan, dan hukum, peringatan dan pelarangan secara langsung kepada 
pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran 
dan menggunakan Internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, 
kesusilaan, dan hukum.

Merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) yang 
menyatakan bahwasanya penyelenggara Warnet yang menyelenggarakan usaha 
Warnet dilarang menyebarluaskan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, 
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 
menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi 
serta memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan 
pornografi.

Penjabaran perihal ketentuan-ketentuan yuridis diatas, usaha warung 
internet terkait dengan pengendalian pornografi (aspek substansive) dalam 
hal ini menyangkut persoalan pengawasan dan penindakan dilaksanakan oleh 
Walikota sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 dengan ketentuan 
dapat dilimpahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Dishubkominfo). Penulis kemudian 
melakukan wawancara terhadap narasumber yakni Bapak Dwi Sugiyarso Selaku 
Staff Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Responden menjelaskan jika 
warung internet yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 
Warung Internet dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin usaha warung 
internet (hasil wawancara dengan Bapak Dwi Sugiyarso Selaku Staff Seksi 
Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kota Surakarta pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB).

Responden juga menjelaskan terkait dengan metode pengendalian pornografi 
yang bersifat 2 (dua) arah. Pertama, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kota Surakarta bekerjasama dengan penyedia layanan internet 
(internet service provider) telah melakukan MoU berupa metode pemblokiran 
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dari pusat (induk penyedia). Metode ini dikenal dengan istilah internet positive, 
yakni pemblokiran secara otomatis terhadap situs-situs yang bertentangan 
dengan norma-norma secara khusus situs-situs pronografi. Metode kedua dengan 
menggunakan perangkat lunak (software) yang dipasangkan dalam personal 
computer (unit) di setiap warnet (Bapak Dwi Sugiyarso Selaku Staff Seksi 
Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kota Surakarta pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB).

Responden juga menyatakan jika selain kedua metode tersebut, pihak Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta juga bekerjasama 
dengan instansi penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dibantu oleh pihak 
polisi pamong praja melakukan inspeksi mendadak terhadap warung internet 
setiap bulannya (Bapak Dwi Sugiyarso Selaku Staff Seksi Jaringan Informatika 
dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 
Surakarta pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui jika implementasi perizinan 
usaha warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 
2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet terkait pengendalian pornografi 
terklasifikasi menjadi 2 aspek utama yakni aspek procedural yang berhubungan 
dengan pelaksanaan perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan 
Terpadu Pemerintah Kota Surakarta (BPMPT) dengan beragam syarat dan ketentuan 
dan aspek substansive yang berhubungan dengan pengawasan usaha warung 
internet terkait dengan pengendalian .pornografi dengan syarat-syarat teknis yang 
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta 
(Dishubkominfo).
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ABSTRACT

This research aims to find out more about the importance of providing protection to 
transgender as Indonesian citizens. Learn more about legal protection of transgender 
and how it is implemented. The research method used is a normative or legal 
research that is prescriptive with approach of Legal Approach and Case Approach 
which uses primary legal material that is legislation and secondary legal material is 
books, journals and other sources that are still relevant to this research. The results 
of the research can be seen that the legal protection as citizens of Indonesia from 
discrimination is already running but not maximized, this is because transgender at 
this time still get unpleasant behavior. Constraints to the transgender protection are 
the absence of a firm stance from the government in addressing the issue of protection 
to transgender, the absence of a legal regulation made specifically for transgender 
conditions and indifferent to transgender society.

Keywords: Law, Legal Protection, Transgender, Human Rights  

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya memberikan perlindungan 
kepada transgender sebagai warga nergara Indonesia. Mengetahui lebih lanjut 
mengenai perlindungan hukum kepada transgender dan bagaimana pelaksanaannya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah normatik atau penelitian hukum yang 
bersifat preskriptif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-Undang dan Pendekatan 
Kasus yang menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan 
dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan sumber lain yang masih relevan 
dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum 
sebagai warga Negara Indonesia dari diskriminasi memang sudah berjalan namun 
belum maksimal, hal ini karena transgender pada saat ini masih mendapat perilaku 
yang tidak menyenangkan. Kendala pemberian perlindungan kepada transgender 
yaitu masih ada belum adanya sikap yang tegas dari pemerintah dalam menangani 
soal perlindungan kepada transgender, belum adanya peraturan hukum yang dibuat 
secara khusus untuk kondisi transgender dan sikap masyarakat yang masih acuh tak 
acuh terhadap transgender.

Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hukum, Transgender, Hak Asasi Manusa
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A. Pendahuluan

Transgender di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru. Keberadaan 
transgender sudah ada dalam masyarakat Bugis sebelum pengaruh Islam masuk 
ke Indonesia pada tahun 1600. Masyarakat Bugis pada jaman tersebut terdapat 
lima klasifikasi gender yang didalam klasifikasi tersebut dua diantaranya dapat 
digolongkan sebagai transgender, dua klasifikasi tersebut adalah calalai dan calabai. 
Transgender adalah kelompok yang terbuka akan identitas gendernya yang berbeda 
dari gender yang dimilikinya sekarang. Identitas gender sendiri adalah “perasaan 
dan pengalaman internal setiap individu terhadap gender yang mungkin saja tidak 
sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan” (Muhammad Nurkhoiron, 
2015: ix). Transgender sendiri adalah mahkluk ciptaan yang terlahir dengan harkat, 
martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Pengertian 
hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Salah satu hak asasi 
transgender adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur 
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 
dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Semakin berkembangnya 
jaman perlindungan transgender semakin tidak maksimal banyak transgender 
yang mendapat diskriminasi baik dari pemerintah dan masyarakat tempat mereka 
tinggal. Sikap diskriminasi yang transgender peroleh karena status mereka sebagai 
kelompok minoritas di negara Indonesia dan pandangan masyarakat Indonesia 
yang memandang transgender sebagai penyakit dan perilaku menyimpang yang 
tidak sesuai dengan norma dan agama yang mereka percayai. 

“Salah seorang pegiat hak asasi manusia (HAM) dari Arus Pelangi, Yulita 
Rustinawati, memaparkan bahwa sejak Januari hingga Maret 2016, terdapat 142 
kasus penangkapan, penyerangan, diskriminasi, pengusiran, dan ujaran kebencian 
yang ditujukan kepada kelompok LGBT. Sementara itu, pada tahun 2013 tercatat 
89,3 persen dari seluruh jumlah LGBT yang ada di Indonesia mengalami kekerasan 
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psikis, fisik, dan budaya” (https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/23055511/
diskriminasi.kelompok.lgbt.dan.pemer ntah.yang.tutup.mata diakses pada 4 April 
2018 pukul 15.40). Jumlah kasus diatas merupakan alasan mengapa adanya urgensi 
untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi trasgender 
yang mengingat perlindungan, pernghormatan dan pengakuan hak asasi merupakan 
kewajiban pemerintah yang terdapat pada Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik 
menuruk pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:
 “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan 

menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang 
berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan 
apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau 
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status 
lainnya”. 

Perlindungan bagi transgender harus ditangani secara khusus karena belum 
adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan, pemenuhan hak asasi 
manusia dan hal-hal yang dapat membuat transgender terhindar dari diskriminasi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum (legal research) yang bersifat preskriptif yaitu 
penulis mencoba membuktikan bagaimana pelaksaanan perlindungan hukum bagi 
transgeder di Indonesia apakah sudah sesuai ditinjau dari pandangan hak asasi 
manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dibantu dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan 
hukum yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan 
Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari 
buku, jurnal, artikel, berita dan sumber lain dari internet yang memiliki hubungan 
dengan penelitian ini. Bahan hukum didapatkan menggunakan teknik studi dokumen 
(kepustakaan) yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deduksi yaitu dengan 
menarik kesimpulan dari dua premis yang ada minor dan mayor.    
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C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Manusia merupakan mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa begitu juga 
transgender. Menurut Katie Koch & Richard Bales dalam (2008: 244) “Transgender 
generally means that a person’s physiological sex is at odds with his or her 
psychological view of his or her sex”, yang berarti transgender adalah orang yang 
memiliki pandangan atau perasaan yang berbeda dari gender yang dia yakni dengan 
jenis kelamin yang dimiliki, terlepas dari itu transgender juga merupakan makhluk 
ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang sering dikenal dengan sebutan manusia. Setiap 
manusia yang lahir memiliki harkat martabat, pikiran, hati nurani dan hak asasi 
manusia begitu pula transgender. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara 
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu 
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, 
atau dirampas oleh siapapun. Transgender sebagai seorang manusia juga memiliki 
hak asasi yang sama dengan yang lain dengan begitu transgender juga berhak 
mendapatkan perlindungan dari negara. 

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum 
dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa “semua 
orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa 
diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 
diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan 
yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”. Penjelasan pasal diatas adalah 
semua orang berhak bebas dari tindak diskiminasi, pengertian diskriminasi menurut 
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yaitu:
 “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun 

tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 
bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”.

kenyataannya di Indonesia kolompok transgender masih banyak yang mengalami 
tindak diskriminasi, contoh perlakuan diskiminasi yang dialami transgender yaitu 
kasus Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengeluarkan intruksi yang berisi tentang 
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larangan waria dan LGBT bekerja atau pun mengelola salon atau rumah kecantikan. 
Mawardi mengaku di wilayah yang dipimpinnya tidak boleh sama sekali ada perilaku 
menyimpang dan harus jelas laki-laki dan perempuan. Bupati Aceh Besar Mawardi 
menjelaskan bahwa waria dan kelompok LGBT tidak dibolehkan membuka tempat 
usaha yang kemudian memperkerjakan orang lain. Surat intruksi tersebut sudah 
disampaikan ke Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH/Polisi Syariat) untuk melakukan 
sosialisasi. Surat edaran tersebut berisi Pencabutan perizinan terhadap usaha 
pangkas/salon/rumah kecantikan yang dikelola dan didami oleh kelompok LGBT 
dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar (https://news.detik.com/berita/d-3865020/
larang-lgbt-kerja-di-salon-bupati-mawardi-sosialisasi-1-bulan diakses pada 11 Mei 
2018 pukul 17.33 WIB). Analisa kasus tersebut adalah adanya pelanggaran prinsip, 
asas dan hak-hak asasi manusia. Kasus diatas juga tidak adanya pengakuan dari 
pemerintah Aceh Besar akan hak asasi transgender yaitu hak untuk bekerja, hak 
untuk memperoleh penghasilan, hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan 
hidup. Setiap orang untuk dapat hidup dan meneruskan kehidupannya membutuhkan 
sumber penghasilan yang diperolehnya dari bekerja jika mereka tidak dapat bekerja 
maka kemampuan mereka untuk melangsungkan hidup juga terganggu. Kebijakan 
ini melanggar Pasal 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak atas 
pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. 
Kebijakan tersebut menutupi atau merampas transgender dalam memenuhi kebutuhan 
dasarnya untuk dapat melanjutkan dan berkembang menjadi lebih baik.  Kasus kedua 
tidak ada prinsip kesetaraan dan prinsip non diskiriminasi oleh kebijakan Bupati Aceh 
Besar. Prinsip kesetaraan hilang ketika beliau menerangkan bahwa Aceh besar tidak 
mengenal waria atau perilaku menyimpang yang ada di Aceh Besar adalah laki-laki 
dan perempuan. Penutupan dan pencabutan ijin yang dilakukan merupakan tindakan 
diskriminasi yang tidak membolehkan seseorang bekerja apalagi kebijakan Bupati 
Aceh Besar ini bisa mematikan hak kewarganegaraan transgender yang berada di 
Aceh Besar. Sama seperti pada kasus pertama hak untuk berkerja ini merupakan hak 
yang harus ada campur tangan dari negara yaitu pemerintah agar semua warga negara 
dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan menerima upah yang 
sesuai. Peraturan ini ada dalam kovenan internasioal hak-hak sosial, ekonomi dan 
budaya pada Pasal 1 yang berbunyi: 
 “(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk 

hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan 
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yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-
langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang 
akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan 
hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta 
program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai 
perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja 
yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan 
politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan”. 

Ayat (2) sudah dijelaskan bahwa jika memang transgender belum mampu untuk 
mendapat pekerjaan yang layak maka pemerintah wajib memberikan pelatihan kepada 
transgender agar dapat memenuhi standar kerja dan menyediakan lapangan kerja 
untuk mereka bukan melarang seorang transgender untuk bekerja. Mungkin memang 
Bupati Aceh Besar melarang untuk mendirikan salon kecantikan dan bekerja pada 
salon kecantikan dan transgender dapat bekerja ditempat lain tetapi jika memang 
kemampuan mereka khusus pada hal tersebut ini yang menjadi masalah dan dapat 
membuat memaksa transgender bekerja pada pekerjaan yang tidak seharusnya. 
Transgender memang masih menerima perlakuan yang diskriminasi tetapi di samping 
itu pemerintah yang diwakili oleh Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang 
berjuang dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi transgender. Perlindungan 
yang dilakukan adalah Komnas HAM yang menegur dengan mengeluarkan Surat 
Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor: 45/WATUA II/IX/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditujukan untuk 
Kejaksaan karena melarang transgender dan orang yang memiliki kelainan seksual 
untuk dapat melamar di instansinya pada tes CPNS tahun 2017 dengan meneluarkan 
persyaratan khusus yang berbunyi “Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak 
cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), 
dan bebas Narkoba serta mempunyai postur…”. Perlindungan yang dilakukan oleh 
kelompok masyarakat ini adalah dengan memberikan perlindungan hak transgender, 
informasi yang dibutuhkan serta layanan kesehatan transgender. Perlindungan yang 
diberikan oleh Negara Indonesia belum cukup maksimal karena pemerintah dalam hal 
ini wakil dari Negara Indonesia masih menjadi pelaku tindak diskriminasi terhadap 
transgender. Hal ini melanggar kewajiban negara Indonesia yang diatur pada Pasal 
28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan Undang-Undang Negara 
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Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1945 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia, 
yang berbunyi:
 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 

menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-
undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional 
tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. 

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum 
internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara 
(Muhammad Jailani. 2011: 83). 

Penghambat terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap transgender di 
Indonesia terdapat 3 faktor utama yaitu antara lain:

1. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transgender

Tidak adanya peraturan yang khusus untuk transgender memang membuat 
posisi transgender sulit. Secara tersirat tidak ada peraturan yang membolehkan 
dan mengakui transgdender di Indonesia membuat transgender sebagai 
kelompok yang rawan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ditambah lagi 
penggolongan transgender sebagai keleompok minoritas yang membuthkan 
perhatian dan perlindungan yang khusus agar tujuan perlindungan hak asasi itu 
sendiri dapat berjalan dengan lancer. Peraturan yang ada yang dapat digunakan 
untuk transgender belum mampu untuk memberikan perlindungan seperti yang 
diharapkan karena peraturan tersebut dapat dijelaskan kembali yang penjelasan 
ini bisa jadi berbalik arah untuk membuat transgeder tidak dilindungi oleh 
peraturan tersebut.

2. Sikap dan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan transgender

Pemerintah adalah kunci dari bagaimana berjalannya pelaksanaan 
perlindungan transgender di Indonesia. Perlindungan hak asasi warganya 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara yang dalam ini diwakilkan 
oleh pemerintah. Sikap pemerintah Indonesia tentang transgender seolah tutup 
mata dan tidak tahu menahu, hal ini sangat disayangkan apalagi Indonesia 
sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak 
Sipil dan Politik ditambah lagi meratifikasi Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi, 
dan Budaya. Ketiga persturan internasional itu sudah sangat jelas untuk negara 
berperan dalam pelaksaan perlindungan hak asasi. Disamping dengan adanya 
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pembatasan tetap ada kewajiban yang harus dilakukan. Menurut penjelasan diatas 
pemerintah di Indonesia buksan sebagai pelindung tetapi justru berperan sebagai 
pelaku tindak diskriminasi di Indonesia mulai dari tindakan, perkataan, bahkan 
peraturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh aparat pemerintah banyak yang 
memojokan transgender.

3. Sikap dan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan transgender

Sikap masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Rita 
Damayanti, 2015:18-19):
a. Masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan 

transgender yaitu masyarakat ini memiliki presentasi yang kecil. Masyarakat 
ini dapat menghasilkan lingkungan msyarakat yang nyaman bagi transgender. 
Tidak banyak msyarakat yang menjadi kelompok ini karena baisa mereka 
juga rentan akan diskriminasi karena mendukung gerakan transgender.

b. Masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender 
yaitu kelompok masyarakat ini dapat dibilang memiliki presentasi paling 
banyak di Indoensia. Masyarakat ini ada karena pandangan negatif yang 
sudah melekat pada transgender. Hal ini karena adanya kurangnya informasi 
mengenai transgender, perilaku transgender yang dianggap menyimpang 
dari norma dan agama yang mereka percayai dan transgender adalah sebuah 
penyakit yang harus disembuhkan. 

c. Masyarakat yang bersikap netral, cuek dan tidak mengambil tindakan apapun 
selama transgender tidak mengganggu yaitu kelompok masyarakat ini berada 
ditengah kedua kubu biasa mereka tidak akan bertindak untuk menolong 
dan tidak bertindak juga dalam pemberian perlakuan diskriminasi kepada 
transgender. 

Tipe yang mayoritas di masyarakat adalah yang tidak setuju dan yang berlaku 
apatis kepada seorang transgender. Peran msyarakat sangat penting dalam 
faktor penghambatan perlindungan transgender karena transgender berinteraksi 
langsung kepada transgender. 
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D. Simpulan dan Saran

Transgender sebagai seorang manusia memiliki harkat, martabat, akal 
pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Pilihan transgender 
dalam mengekspresikan gender mereka yang berbeda dari jenis kelamin pada 
saat mereka dilahirkan tidak mengurangi atau menghilangkan mereka menjadi 
seorang manusia dan warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia 
berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu perlindungan dari sikap 
diskriminasi. Transgender di Indonesia masih mendapatkan perilaku diskriminasi 
walapun sudah mendapat perlindungan dari pemerintah dalam hal ini diwakili 
oleh Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam 
memperjuangkan hak transgender. Pelaksaan perlindungan dan pemenuhan hak 
asasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena pemerintah sebagai 
pihak yang wajib melindungi warga negaranya termasuk transgender masih 
sering memberikan perlakuan diskriminasi terhadap transgender. Kendala atau 
penghambat terlaksananya perlindungan hak asasi transgender adalah sebagai 
berikut:
1. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transgender
2. Sikap dan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan transgender
3. Sikap dan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan transgender

Pemerintah seharusnya mengambil sikap yang tegas dalam melindungi 
transgender sebagai bagian dari warga negara Indonesia karena ini adalah 
kewajiban negara melindungi warga negaranya. Pemerintah sebaiknya 
mengurangi atau berhenti mengeluarkan kebijakan, tindakan dan peraturan 
yang mendiskriminasi transgender. Jika memang dimungkinkan pemerintah 
sebaiknya membuat oeratura khusus untuk mengatur transgender. Masyarakat 
seharusnya menghormati dan menghargai keberadaan transgender dan hak-hak 
yang dimiliki oleh transgender agar transgender dapat hidup dengan aman di 
lingkungan masyarakat tanpa takut adanya tindak diskriminasi. 

Simpulan

Saran
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QUO VADIS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA PASCA 
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ABSTRACT

This study aims to determine the political rights of ex-prisoners who wish to 
participate in the contestation of democratic parties in the context of elections after 
the Decision of the Constitutional Court Number 42 / PUU-XII / 2015.. The research 
method used is normative legal research. The approach used is the approach of law 
and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal 
materials. The Constitutional Court through Decision Number 42 / PUU-XIII / 2015 
states that the form of reduction in the right to honor which can be equated with 
the criminal revocation of certain rights with the condition that someone has been 
sentenced to prison for committing a crime is threatened with imprisonment of five 
years or more . Restrictions on the political rights of ex-prisoners to participate in 
electoral contestations are in line with the demands of the need for someone who wants 
to fill public positions that are truly clean without legal defects that are identical to 
the damage to moral values, religion, public order in a person. the former prisoner.

Keywords:  Political Right. Former Prisoners, Constitutional Court Decisions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak politik mantan narapidana yang hendak 
mengikuti kontestasi pesta demokrasi dalam konteks pemilihan umum pasca adanya 
Putusan Makmakah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyatakan jika bentuk pengurangan hak atas 
kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu 
dengan syarat seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Pembatasan 
hak politik mantan narapidana untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum 
sejalan dengan tuntutan terhadap kebutuhan akan seseorang yang hendak mengisi 
jabatan publik yang benar-benar bersih tanpa adanya kecacatan hukum yang identik 
dengan adanya kerusakan nilai-nilai moral, agama, ketertiban umum pada diri seorang 
mantan narapidana tadi. 

Kata Kunci: Hak Politik, Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah Konsitusi

Quo Vadis Hak Politik Mantan...
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A. Pendahuluan

Rumusan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas bahwa 
negara Indonesia wajib menjamin terlaksananya sebuah pemilihan umum yang 
bebas tanpa terkecuali, sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum. 
Pada konteks ini pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berada pada dimensi 
hukum sebagai wujud hak asasi manusia. Adanya prinsip persamaan di muka hukum 
harus diartikan ketidakberpihakan terhadap setiap warga masyarakat di mata hukum 
sehingga dapat dituntut dengan derajat yang sama tanpa membeda-bedakannya 
(Rahayu, 2015: 1, 5-7).

Lebih lanjut, presentasi demokrasi di Indonesia juga disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28 dan pasal 28 D ayat (3). 
Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainnya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemerdekaan 
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan 
rakyat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan menegakkan demokrasi bagi 
seluruh masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang. Maka dari 
itu, rakyat bebas mengemukakan pendapat dalam menentukan pilihannya dan 
mengemukakan pendapat dalam pelaksanan demokrasi, seperti kebebasan memilih 
dan dipilih. Begitupula Pasal 28 D ayat (3) menegaskan bahwa “setiap warga negara 
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Wujud dari hak-
hak rakyat tersebut antara lain melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (selanjutnya 
disebut Pemilu).

Dengan demikian Pemilu merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi 
modern dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari 
rakyat kepada otoritas negara. Pemilu dijadikan indikator kualitas demokrasi dari 
sebuah bangsa, apabila Pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel 
dan partisipatif, maka hal tersebut menunjukan proses demokratisasi berlangsung 
secara positif. Hasil Pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dan 
kebebasan dianggap akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat 
(Miriam Budiarjo, 1999: 243). Pelaksanaan pemilu di era reformasi ini tidak hanya 
dilaksanakan ditingkatan nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden. Akan 
tetapi juga dilaksanakan pada tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk 
memilih gubuernur, bupati, dan walikota yang disebut dengan Pemilukada. Adanya 
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Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) ini adalah salah satu mata 
rantai dari penerapan asas otonomi daerah yang mana daerah diberi kewenangan 
untuk menguru rumah tangganya sendiri. 

Tulisan ini adalah studi tentang hukum tata negara, sehingga istilah hak turut 
serta dalam pemerintahan dapatlah pula mempergunakan istilah hak politik, tanpa 
mengurangi ataupun menambahkan definisi yang ada. Sebagaimana dikemukakan 
Miriam Budiardjo bahwa politik bisa diartikan sebagai segala kegiatan yang 
menyangkut kegiatan-kegiatanp okok politik yang menyangkut: (1) negara; (2) 
Kekuasaan (Power); (3) Pengambilan keputusan (decisionmaking); (4) Kebijaksanaan 
(policy, beleid); (5) Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Mengacu 
kepada definisi tersebut, maka seecara sederhana hak politik bisa berarti segala 
sesuatu hal yang menyangkut politik yang dapat dituntut oleh warga negara kepada 
negara untuk memenuhinya (Miriam Budiarjo, 1999: 134).

Hak politik yang dilindungi hukum internasional maupun hukum nasional pada 
intinya terdiri dari empat bagian yakni: pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum. Kedua, hak untuk turut serta dalam pemeritahan dengan langsung 
atau dengan perantara wakil yang dipilihnya. Ketiga, hak untuk mengajukan pendapat, 
permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan 
maupun dengan tulisan. Keempat hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan 
public didalam pemerintahan. Dari empat macam hak politik diatas, hak terakhir 
yakni hak untuk duduk dan diangkat dalam jabatan public didalam pemerintahan 
adalah salah satu hak yang penting untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi 
mengisi demokrasi. Pada dasarnya semua masyarakat, sepanjang memenuhi semua 
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, punya hak yang 
sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia (Ahmad Zazili, 2012: 138).

Dari empat macam hak politik di atas, hak terakhir yakni hak untuk duduk dan 
diangkat dalam jabatan publik di dalam pemerintahan adalah salah satu hakyang 
penting untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi demokrasi.Pada 
dasarnya semua masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yangditentukan 
peraturan perundang-undangan, punya hak yang sama untuk dudukdalam jabatan 
publik yang tersedia. Namun tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan 
kesempatan tersebut, seperti halnya seorang mantan narapidana yang diberikan 
pembatasan-pembatasan hak berpolitik seperti yang termuat dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
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Beberapa tahun belakangan, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menguji 
dan memutus pokok perkara yang intinya sama yakni mengenai pencalonan mantan 
narapidana dalam pilkada. Setidaknya ada 3 putusan yakni, Putusan Mahkamah 
Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, Putusan Mahkamah 
Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, Putusan Mahkamah Nomor 
120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, dalam ketiganyamahkamah konstitusi 
menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).
Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 mengenai 
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, mahkamah konstitusi memperbolehkan mantan 
narapidana untuk mengikuti pemilukada dengan memutus permohonan judicial 
review Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUUXIII/2015 pada tanggal 
25 Maret 2015, yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 22 April 2015. Pemaparan 
di atas kemudian menjadi dasar argumentasi penulis untuk mengkaji perihal quo 
vadis hak politik mantan narapidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
42/PUUXIII/2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis akan 
merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat. Rumusan masalah 
tersebut antara lain :
1. Apakah menjadi urgensi untuk mengatur pembatasan hak politik mantan 

narapidana dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia ?
2. Apakah konstitusionalitas hak-hak mantan narapidana dalam pencalonan 

pemilihan umum kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
42/PUU-XII/2015 dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus 
dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer 
dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan 
metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi 
kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).
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C. Pembahasan

1. Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015.
Pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan 

pemerintah akan keabsahan kekuasaannya tetapi juga sebagai sarana rakyat 
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Legalitas mantan narapidana sebagai kandidat yang akan turut serta 
dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum sensitif dibicarakan. 
Iktikad baik lembaga penyelenggara pemilu dalam menghasilkan calon terbaik 
dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum harus didukung. Iktikad 
baik tersebut harus memperhatikan sumber hukum yang berlaku demi tujuan 
hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu paper ini 
akan membahas legalitas mantan narapidana sebagai kandidat dalam pemilihan 
kepala daerah dan pemilihan umum. Legalitas narapidana sebagai kandidat tidak 
terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa putusannya 
bersifat konstitusional bersyarat terhadap kandidat yang pernah dinyatakan 
bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Muhammad 
Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, 2018: 380-381).

Demokrasi tidak akan tercapai manakala proses dan mekanisme politik 
untuk menuju arah itu “dilepaskan” begitu saja sehingga yang terjadi pada 
akhirnya adalah sekadar pemenuhan formula procedural demokrasi tentang 
siapa yang berhasil memperoleh suara terbanyak dialah yang berhak memerintah 
atau membuat keputusan politik atas nama publik. Sebab jika demikian halnya 
maka salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah terpilihnya orang-orang 
yang berhak menduduki jabatan-jabatan publik. Sebagaimana yang sekarang 
juga dianut dan berlaku di Indonesia, yang bersangkutan mampu meraih suara 
terbanyak namun sesungguhnya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk 
memangku jabatan itu. Karena itulah demokrasi membutuhkan rule of law. 
Karena itu pula lahir gagasan Negara demokrasi yang berdasar atas hukum 
(constitutional democratic state), sebagaimana yang sekarang juga dianut dan 
berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, sekadar untuk menyebut contoh dalam hubungannya dengan 
permohonan a quo, sekalipun dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum 
dibenarkan pemberlakuan pembatasan-pembatasan terhadap warga negara yang 
hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur/ wakil gubernur, bupati/ 
wakil bupati, walikota/ wakil walikota), pembatasan-pembatasan tersebut tidak 
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boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan 
menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk beroleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan-pembatasan demikian justru 
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, dan sebagainya.

Lebih lanjut, dalam kerangka hak asasi manusia (HAM) Pasal 28I ayat (4) 
Undang-Undang Dasar menyatakan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. 
Dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Pasal 71 yang menyatakan pemerintah wajib dan bertanggungjawab 
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang 
diatur dalam undang-undang. Sebagai pemegang kewajiban pemenuhan HAM, 
negara mengemban tiga tugas antara lain, negara harus menghormati (to respect), 
melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil) hak asasi manusia. Konsepsi 
HAM dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum.

Berdasar pada hal tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan yang tersemat 
dalam Pasal Pasal 7 huruf g dan Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang berarti telah membuat pembatasan yang bersifat menghalangi 
hak konstitusional warga negara dari kelompok tertentu, in casu warga negara 
yang pernah menjalani atau dituntut ancaman pidana lebih dari 5 tahun (mantan 
napi). Meskipun pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara, atau hak 
asasi manusia pada umumnya dimungkinkan menurut Undang-Undang Dasar 
1945, pembatasan demikian tunduk kepada persyaratan yang ketat sebagaimana 
ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

Dimungkinkannya pembatasan terhadap hak atau kebebasan seseorang, 
Mahkamah Konstitusi sejak awal masa keberadaannya telah menyatakan 
pendapatnya, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, 
bertanggal 24 Februari 2004, yang di dalam pertimbangan hukumnya, antara 

Quo Vadis Hak Politik Mantan...



319Res Publica Vol. 3 No. 3 Sept.-Des.2019 Quo Vadis Hak Politik Mantan...

lain, menyatakan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memuat 
ketentuan dimungkinkannya pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang 
dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah 
didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta 
tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. Disamping itu persoalan pembatasan hak pilih (baik 
aktif maupun pasif) dalam dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan 
atas pertimbangan ketidak cakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta 
ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya 
oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya 
bersifat individual dan tidak kolektif. 

Pembatasan demikian baru dapat dibenarkan apabila memang nyata-nyata 
diperlukan mengingat tingkat beratnya cacat orang tersebut (severity of their 
handicap) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan baginya untuk 
melaksanakan hak-hak secara berfaedah (in a meaningful way). Pembatasan-
pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang sepanjang dipandang perlu 
karena alasan severity of their handicap sehingga tidak memungkinkan 
yang bersangkutan melaksanakan hak-haknya “in ameaningful way” adalah 
dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif.

Dengan demikian telah jelas bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan 
hak asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan 
Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk Undang-Undang 
(DPR dan Presiden) dalam perkara a quo. Seseorang yang pernah melakukan 
kejahatan dan diancam ataupun divonis pidana penjara 5 tahun atau lebih yang 
mencalonkan diri dalam pilkada sangatlah mengganggu dan berkaitan erat dengan 
hak atau kebebaasan orang lain. Mengingat kepala daerah adalah jabatan public 
dimana seharusnya masyarakat disuguhi calon pemimpin yang benar-benar 
bersih tanpa adanya kecacatan hukum yang identik dengan adanya kerusakan 
nilai-nilai moral, agama, ketertiban umum pada diri seorang mantan narapidana 
tadi. Maka diperbolehkan adanya pengetatan dalam pencalonan pilkada terhadap 
calon kepala daerah mantan narapidana.
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2. Indikator Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung 
banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah 
mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan 
untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing 
meraih suara (Heru nugroho, 2012: 15). Kemampuan untuk memilih diantara 
pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. 
Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode 
penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu 
meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif 
dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai 
oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya keseimbangan hubungan 
sosial. 

Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan 
beberapa para ahli (Azyumardi Azra, 2000: 110):
a. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang 

menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas 
oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

b. Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan 
secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh 
suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam 
perwujudannya pada dunia politik praktis. 

Sehubungan dengan perlunya menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem 
demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/
nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi 
membutuhkan hal-hal berikut (Sukron Kamil, 2002: 35) :
a. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokrastis harus 

menjaga keberagaman hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka 
kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia 
sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, 
dan potensi alamnya.
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b. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasrkan 
pada prinsip musyawarah mufakat dan memerhatikan.

c. kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan 
membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan 
sumber daya yang ada.

d. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta 
itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antaranggota masyarakat, 
untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak.

e. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan 
adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi 
atau kekalahan dalam pengambilan keputusan.

f. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan 
adanya keyakinan bahwa cara mencapai moral serta tidak menghalalkan 
segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran 
akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

Tatanan demokrasi yang sehat tidak hanya keberhasilan pembelajaran 
mengenai berdemokrasi dan penyesuaian perilaku masyarakat dalam 
berdemokrasi.Melainkan juga bisa dilhat dari indikator-indikatorapakah suatu 
sistem atau negara itu demokratis atau tidak,Dahl menguraikan adanya tujuh 
indikator kualitas demokrasi suatunegara.(Dahl, 1989:233)
a. Kontrol atas keputusan dan kebijakan pemerintah secarakonstitusional 

dikuasakan kepada pejabat terpilih. 
b. Pemegang jabatanpublik dipilih dan diganti secara damai melalui pemilu 

yang jujur dan adil secaraberkala tanpa adanya paksaan kepada rakyat. 
c. Semua warga negara dewasamemiliki hak untuk memilih dalam pemilu. 
d. Setiap warga negara yangtelah memenuhi syarat memiliki hak untuk 

berkompetisi memperebutkan jabatanpublik dalam pemilu. 
e. Setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikankebebasannya, terutama 

ekspresi politik dalam mengkritisi penguasa danmengomentari kebijakan 
pemerintah. 

f. Setiap individu mempunyai aksesterhadap sumber-sumber informasi 
alternatif yang tidak dimonopoli olehpemerintah atau kelompok tertentu. 

g. Mereka memiliki hak untukmembentuk dan bergabung dalam partai politik 
atau kelompok kepentingan.
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Tidak jauh berbeda dengan Dahl, Afan Gaffar merumuskan lima indikator 
tatanan politik yang demokratis (Afan Gaffar, 2006:7-9).
a. Setiap pemegang jabatan politik harus memiliki akuntabilitas publik yang 

tinggi. 
b. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada serta 

dilakukan secara teratur dan damai.
c. Rekrutmen politik perlu dilaksanakan secara terbuka untuk memungkinkan 

terjadinya rotasi kekuasaan karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan 
sama untuk berkompetisi memperebutkan jabatan politik. 

d. Pemilu dilaksanakan secara teratur dengan memberikan kebebasan kepada 
semua warga negara untuk menentukan pilihannya. 

e. Setiap warga negara bebas menikmati hak-hak dasar, seperti hak untuk 
menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk 
menikmati pers bebas.

Dilihat dari pendapat Dahl dan Afan Gaffar di atas Putusan Nomor 42/PUU-
XIII/2015 tidak mendukung terwujudnya  pemerintahan daerah yang demokratis. 
Ada beberapa poin yang kurang sesuai dengan indikator demokratis diatas :
a. Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menafsirkan syarat ketiga 

pencalonan mantan narapidana menjadi kepala daerah pada Putusan 
MK Nomor 4/PUU-VII/2009yakni “dikecualikan bagi mantan terpidana 
yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan mantan terpidana”. Yang mana kata “dikecualikan” 
menurut MK telah mewakili seluruh syarat administratif yang ditetapkan 
sebelumnya dan telah mereprentasikan kejujuran dari mantan narapidana 
yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, sehingga tidak diperlukannya 
syarat yang lainnya. Penafsiran tersebut akan menimbulkan ketidakpastian 
hukum, konflik horizontal antara pemilih dan calon kepala daerah mantan 
narapidana. Mengingat dalam putusan MK sebelum-sebelumnya keempat 
syarat yang diputuskan dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 berlaku 
secara kumulatif. Keputusan itu juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah 
Nomor 120/PUU-VII/2009 yang menafsirkan bahwa keempat syarat itu 
adalah syarat administrative yang kesemuanya harus dipenuhi.

b. Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang cenderung menyerahkan 
kuasa penuh terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya tanpa 
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menghadirkan dan menyeleksi calon kepala daerah secara ketat serta terbuka 
menimbulkan ketidakadilan. Kepala daerah adalah jabatan publik dimana 
seharusnya masyarakat disuguhi calon pemimpin yang benar-benar bersih 
tanpa adanya kecacatan hukum yang identik dengan adanya kerusakan nilai-
nilai moral, agama, ketertiban umum. Mengingat pemilih memiliki hak untuk 
mendapatkan calon kepala daerah yang tidak cacat, baik secara fisik maupun 
moral. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh pakar HTN Saldi 
Isra:
 “posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. 

Dalam arti, yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya 
orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang 
pernah menjadi terpidana dan atau mantan terpidana, aturan tersebut 
sedianya menjadi penjelas agar calon kepala daerah harus orang yang 
memiliki rekam jejak baik, bukan sebaliknya. Salah satu alat ukurnya 
adalah, apakah yang bersangkutan pernah diputus bersalah atau tidak 
oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Jadi, kalau pun frasa 
tidak pernah sebagai terpidana diberlakukan sebagai syarat mutlak, 
itu pun masih dapat  diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat 
publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat Jadi, kalau pun frasa 
‘tidak pernah sebagai terpidana diberlakukan sebagai syarat mutlak, 
itu pun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat 
publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat.”

c. Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 cenderung tidak memberikan solusi 
hukum bagi perkara yang sudah berulang kali di judicial reviewini. Disini 
MK gagal untuk hadir sebagai positive legislator  yang seharusnya bisa 
mengatur mengenai mekanisme pengumuman jati diri calon kepala daerah 
mantan narapidana kepada publik. Mekanisme pengumuman dalam Putusan 
Nomor 42/PUU-XIII/2015 hanya sebagai syarat administratif saja. Sehingga 
terkesan rancu dan tidak mengakomodir atau menjangkau kepada seluruh 
pemegang hak pilih. Tindak lanjut dari Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 
juga belum bisa dikatakan memenuhi hak dasar pemilih untuk memperoleh 
informasi calon pemimpinnya. Seperti halnya dalam pkpu No 3 Tahun 2016 
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2017 hanya mensyaratkan mencaantumkan surat keterangan 
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baik dari kepolisian, Kejaksaan, redaksi media, lembaga pemasyarakatan 
serta putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya peninjauan 
dilapangan, apakah masyarakat sudah mengetahui terkait pengungkapan 
jati diri seorang calon kepala daerahnya yang pernah dihukum atau mantan 
narapidana.

D. Simpulan

Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan tidak berlakunya Pasal 
7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah 
menimbulkan kontroversi dan permasalahan pada penerapannya. Merujuk pada 
pendapat berbeda beberapa Hakim Konstitusi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 
pada intinya bahwa seharusnya Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan 
pemohon. Putusan tersebut dianggap menyalahi unsur keadilan dalam masyarakat 
pada realitanya frasa “mengenai tidak pernah dijatuhi pidana” menggunakan syarat 
administratif dan beracuan pada kepercayaan masyarakat bukan semata-mata hanya 
melihat pada pernyataan yang substansial saja, serta dikarenakan hukum merupakan 
pencerminan dari masyarakat. Ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945, syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa 
pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan 
oleh pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) dalam perkara aquo. Seseorang 
yang pernah melakukan kejahatan dan diancam ataupun divonis pidana penjara 5 
tahun atau lebih yang mencalonkan diri dalam pilkada sangatlah mengganggu dan 
berkaitan erat dengan hak atau kebebaasan orang lain. Mengingat kepala daerah 
adalah jabatan public dimana seharusnya masyarakat disuguhi calon pemimpin 
yang benar-benar bersih tanpa adanya kecacatan hukum yang identik dengan adanya 
kerusakan nilai-nilai moral, agama, ketertiban umum pada diri seorang mantan 
narapidana tadi. Maka diperbolehkan adanya pengetatan dalam pencalonan pilkada 
terhadap calon kepala daerah mantan narapidana.

Judicial review terhadap pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota diputus 
dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada tanggal 25 Maret 2015. Dalam 
pertimbangan hukumnya masih banyak menimbulkan perdebatan serta cenderung 
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mengabaikan keadilan bagi masyarakat luas. Seakan-akan pertimbangan hukum 
dalam putusan tersebut tidak melihat atau mengakomodir kepentingan dan hak 
masyarakat untuk memperoleh calon pemimpin yang memiliki track record / 
integritas yang tinggi. Dilihat dari pendapat Dahl dan Afan Gaffar di atas Putusan 
Nomor 42/PUU-XIII/2015 tidak mendukung terwujudnya  pemerintahan daerah yang 
demokratis. Ada tiga poin indikator yang tidak dipenuhi. Satu, Rotasi kekuasaan 
harus dilakukan secara teratur dan damai. Dua, Rekruitmen harus dilakukan secara 
terbuka dan calon harus memenuhi syarat, syarat disini tidak hanya syarat secara 
administratif melainkan syarat atau nilai0 nilai yang berlaku di masyarakat. Tiga, 
setiap warga (pemilih) berhak mendapat akses terhadap sumber-sumber informasi 
mengenai calon pemimpinnya.
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ABSTRACT

This research aims to find out the Role of Village Consultative Department in Making 
Village Law Products after the validation of The Villages Act No. 6 of 2014, and the 
problem in implementing the Role of Village Consultative Department in Making 
Village Law Products in Makamhaji Village and Pucangan Village, Kartasura, 
Sukoharjo. 
This research is descriptive empirical law research. The types of data used are primary 
data and secondary data. The primary source used is a direct interview with the 
participant. Secondary data sources are literature, legislation, journals, articles and 
materials from the internet and other related sources. The data collection technique 
used is a field study by going directly to the object of research and literature study 
to obtain a theoretical basis. 
Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the 
implementation of the Village Consultative Department’s role in making Village Law 
Products had not been carried out maximally, the staff of the Village Consultative 
Department were still passive and limited to discussing and approving the draft 
Village Regulation. The Village Consultative Department in making Village 
Regulations also experienced various problems.

Keywords: Village Law Product, BPD, Village Government, Village Governance, 
Village Regulations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan 
Desa Dalam Pembuatan Produk Hukum Desa Setelah Dibelakukannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,  serta hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Produk Hukum 
Desa di Desa Makamhaji dan Desa Pucangan, Kecamaan Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang 
digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber 
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data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan 
bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan 
studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pelaksanaan peran 
Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk HukumDesa belum 
dilaksanakan secara maksimal, anggota Badan Permusyawaratan Desa masih bersifat 
pasif dan hanya sebatas membahas dan menyetujui rancangan Peratuan Desa yang 
dibuat oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan 
Peraturan Desa juga mengalami berbagai hambatan.

Kata Kunci: Produk Hukum Desa, BPD, Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, 
Peraturan Desa

A. Pendahuluan

Penelitian ini mengankat tema, mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan 
Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa pasca berlakunya Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat dua fokus masalah dalam penelitian 
ini pertama,peran Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan fungsinya 
dalam pembuatan Produk Hukum Desa. Kedua, Hambatan yang dihadapi Badan 
Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa.

Pemerintah Desa di Indonesia merupakan  ujung tombak dari pemerintahan pusat, 
karena Pemerintah Desa yang bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat 
hukum terkecil di Indonesia, Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting 
dalam kemajuan Negara dan kesejahteraan rakyat. Para pendiri bangsa (founding 
fathers) Indonesia sudah memahami hal tersebut, meskipun sebagai kelompok 
masyarakat hukum terkecil disuatu Negara, Desa memiliki peran yang sangat besar. 
Apabila kelompok hukum terkecil tersebut sudah maju dan berkembang, maka suatu 
Negara akan menjadi suatu Negara yang besar. Dengan alasan itulah kenapa visi 
para pendiri bangsa (founding fathers) tentang Desa adalah,”terwujudnya Desa yang 
makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya 
adalah menarik Desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan Desa 
tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan Desa, 
strateginya adalah menjadikan Desa sebagai daerah otonom memlalui penyelidikan, 
penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh (Hanif Nurcholis,2011:231).

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desa juga memerlukan suatu 
pengawasan, Sulismadi et al (2017:46984) menyebutkan bahwa, Village government 
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was also required to conduct strict monitoring against corruption, collusion and 
nepotism and “any possible mistake” happening at the village. Ini berarti harus 
ada suatu badan khusus yang masih berada satu atap dengan pemerintah desa yang 
menjalankan fungsi “check and balances” jalannya pemerintahan desa sebelum 
diawasi oleh lembaga dari luar. Hadirnya BPD dalam pemerintahan desa berfungsi 
sebagai alat demokrasi ditingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya 
dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintahan yang anggotanya 
merupaakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari 
Penduduk Desa bedasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara demokratis 
(Khaeril Anwar, 2015:210).

BPD sebagai wakil masyarakat desa di pemerintahan desa memiliki fungsi BPD 
yang sudah termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa, antara lain; a.) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa; b.) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c.) 
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada huruf a dan b Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 menggambarkan fungsi legislatif BPD. BPD harus dapat 
menjadi jembatan penghubung antar masyarakat desa dengan pemerintah desa agar 
setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa menjadi pro rakyat. Sedangkan 
huruf c menggambarkan BPD pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

BPD di Pemerintahan Desa adalah lembaga desa yang memiliki kedudukan 
sejajar dengan Pemerintah Desa. Layaknya DPR di Pemerintahan Pusat atau DPRD 
di Pemerintahan Daerah, BPD berdiri sebagai perwujudan demokrasi masyarakat 
di tingkat desa. Sebagai wakil masyarkat BPD harus menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat desa, BPD harus ikut ambil bagian dalam pembuatan Peraturan 
Desa sehingga peraturan tersebut berpihak kepada masyarakat desa. Namun, dalam 
praktik dilapangan BPD masih kurang aktif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Inisiatif dalam pembuatan produk hukum desa, biasanya masih dipegang oleh 
Pemerintah Desa, BPD hanya ikut menyepakati dan menyetujuinya. Kurangnya 
Inisiasi pembuatan produk hukum dari BPD ini menunjukkan bahwa kurangnya 
penggalian aspirasi masyarakat, BPD yang seharusnya lebih dekat dengan masyarakat 
kinerjanya kalah dari Pemerintah Desa. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang 
akan diangkat dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan 
Produk Hukum Desa ?

2. Hambatan apasaja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
di Desa Makamhaji dan Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo dalam pembuatan Produk Hukum Desa ?

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 
penelitian yuridis empiris, yaitu mencari pengaturan hukum di Indonesia mengenai 
kinerja Badan Pemrusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa 
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan 
perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunaskan legislasi dan 
regulasi. Produk legislasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indoneia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penggunaan 
Peraturan Perundang-undangan tersebut untuk mengkaji bagaimana kinerja Badan 
Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum Desa pasca berlakunya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Pembahasan

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Produk Hukum 
Desa.

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga desa sebagai perwujudan 

demokrasi di Desa dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah masing-masing 
anggota dan pemilihannya dilakukan secara demokratis tidak ditunjuk oleh 
Pemerintah Desa, sehingga diharapkan dapat merepresentasikan kebutuhan 
masyarakatnya kepada pemangku kebijakan. Badan Pemusyawaratan 
Desa bertugas sebagai lembaga “check and balances” kebijakan yang 
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dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sehingga BPD berposisi sebagai 
lembaga mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan Pemerintahan di Desa.

Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tidak 
lagi mencantumkan BPD sebagai pelaksana Pemerintahan Desa dipandang 
melemahkan posisinya didalam pemerintahan, sehingga harus dipertegas 
secara spesifik apasaja tugas, fungsi dan kewenangannya. Berbeda dengan 
peraturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya 
dua pasal untuk mengatur tentang BPD yaitu Pasal 209 dan Pasal 210, 
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturannya 
termuat dalam Pasal 55 sampai Pasal 65. Bahkan tidak hanya dalam pasal 
tersebut saja BPD diatur, dalam pasal-pasal lain dan peraturan perundang-
undangan dibawahnya juga masih terdapat pengaturan lain tentang Badan 
Permusyawarata Desa.

Pasal 55 undang-undang ini menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa 
memiliki fungsi, antaralain : (1) Membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat Desa; dan (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala 
Desa. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya selain fungsi seperti yang 
telah disebutkan Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa 
hak antaralain : (a) mengawasi dan meminta keterangan tentang jalannya 
pemerintahan; (b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan 
masyarakat; (c) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; (d) mengajukan 
pertanyaan; dan (e) menyampaikan usul dan/pendapat. 

Peraturan di Desa terdiri atas tiga jenis peraturan : (1) Peraturan Desa; (2) 
Peraturan Bersama Kepala Desa dan; (3) Peraturan Kepala Desa. Peraturan 
Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 
dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan 
Desa dibuat untuk menjalankan sistem pemerintahan di desa dan mengatur 
kehidupan bermasyarakat.

Pembuatan Peraturan Desa melalui beberapa tahap. Pertama, rancangan 
Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dan dapat dari usulan Badan 
Permusyawaratan Desa. Kedua, Peraturan Desa dibahas oleh Pemerintah 
Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Ketiga, rancangan 
Peraturan Desa dikonsultasikan lagi dengan Masyarakat Desa. Keempat, 
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setelah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dikonsultasikan 
dengan Masyarakat Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa. Kelima, Sekretaris Desa menulis 
Peraturan Desa tersebut dalam Lembaran Desa. Setelah semua tahapan 
tersebut selesai Kepala Desa dapat membuat Peraturan Kepala Desa guna 
menjalakan Peraturan Desa yang tidak dapat langsung diimplementasikan 
dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 55 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan 
bahwa Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa berhak untuk mengajukan usulan mengenai 
Rancangan Peraturan Desa seperti telah disebutkan dalam pasal 62 huruf 
(a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-undang ini mempertegas adanya Desa sebagai daerah yang 
otonom. Sebagai daerah otonom Pemerintah Desa diberikan wewenang 
dan tanggungjawab yang besar untuk membangun dan memajukan desanya 
masing-masing sehingga diperlukannya pengawasan dan pendampingan 
dari lembaga lain diluar Pemerintah Desa supaya pembangunan desa tepat 
sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan 
sebagai mitra dari Pemerintah Desa harus mewujudkan keterwakilan wilayah 
sehingga aspirasi seluruh masyarakat desa bisa tertampung dan direalisasikan 
dengan baik.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga diluar Pemerintah 
Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 ayat (4) 
disebutkan “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. 
Ketentuan ini memposisikan Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai 
lembaga desa bukan lagi sebagai lembaga Pemerintahan Desa.

Peraturan ini membedakan peraturan yang ada di desa menjadi 3 bagian, 
antaralain : Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama 
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Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan 
tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun bukan lagi sebagai 
salahsatu lembaga Pemerintahan Desa, namun dalam pembuatan Peraturan 
Desa Badan Permusyawaratan Desa masih mempunyai wewenang yang 
sangat besar.

Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa harus 
dibahas dan Badan Permusyawaratan Desa harus sepakat sebelum Peraturan 
Desa tersebut dapat diundangkan. Badan Permusyawaratan Desa juga dapa 
mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa, ini tercantum dalam Pasal 7 
ayat (1) dan ayat (3) peraturan ini. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, 
“BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa”.  Pada 
Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Desa tersebut 
dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan 
sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pembahasan rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama 
Badan Permusyawaratan Desa, rancangan Peraturan Desa usulan BPD lebih 
dipriyoritaskan dibanding dengan rancangan Peraturan Desa yang dibuat 
oleh Pemerintah Desa. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal 
terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan 
BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan 
yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD 
sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan 
sebagai bahan untuk dipersandingkan”. Ini dapat membuktikan bahwa posisi 
Badan Permusyawaratan Desa meskipun bukan lagi sebagai penyelenggara 
Pemerintahan Desa masih memiliki andil yang sangat besar didalam 
Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga 
demokrasi desa harus dapat mewakili masyarakat desa diwilayahnya masing-
masing sehingga dapat terciptanya Pemerintahan Desa yang demokratisdan 
berpihak kepada masyarakat desa.

c) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa disini memiliki posisi sebagai lembaga 
masyarakat yang memiliki fungsi Pemerintahan, ini tercantum dalam Pasal 1 



Res Publica Vol. 3 No. 3 Sept.-Des.2019334

ayat (8). Berbeda dengan peraturan daerah sebelumnya yang mensejajarkan 
kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, disini 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga Masyarakat Desa yang 
memiliki fungsi Pemerintahan yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam 
membuat kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan naninya. Dalam 
kewenanganpun juga berbeda, menurut Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
menurut pasal 31 huruf (a) Badan Permusyawaratan Desa memiliki 
wewenang untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa. 

Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa 
selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa 
besama dengan Kepala Desa (Pasal 31 huruf a). Selain itu, anggota Badan 
Permusyawaratan Desa dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa usulan 
Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat 
(Pasal 36 ayat (3)).

Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. 
Selanjutnya ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan disetujui oleh Badan 
Permusyawaratan Desa barulah Peraturan Desa dapat ditandatangani dan 
disahkan oleh Kepala Desa.  Setelah disahkannya Peraturan Desa tersebut 
Badan Perusyawaratan Desa juga masih memiliki fungsi pengawasan 
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa. 

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
kepada Pemerintah Desa adalah mengenai pelaksanaan Peraturan Desa yang 
telah dibuat besama-sama. Apakah dalam pelaksanaan Pemeritahan di Desa 
telah sesuai dengan Peraturan Desa yang dibuat atau adakah penyelewengan 
yang terjadi. Jika terjadi suatu pelanggaran atau penyelewengan maka 
Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pertanyaan, melakukan  
teguran secara lisan maupun tertulis dan jika Pemerintah Desa tidak 
mengindahkannya dapat melakukan pelaporan kepada Bupati melalui Camat.

Data diatas menunjukkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa 
merupakan lembaga diluar Pemerintahan Desa yang memiliki fungsi 
Pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi sebagai penyelenggara 
Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 
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32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan 
Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diposisikan 
sebagai Lembaga Desa diluar Pemerintahan Desa yang memiliki fungsi 
Pemerintahan. Dalam pembuatan Peraturan Desa yang disahkan oleh 
Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan 
menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah 
Desa yang disampaikan dalam Musyawarah Desa. 

Rancangan Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa namun, 
Badan Permusyawaratan Desa Memiliki hak untuk mengajukan rancangan 
Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa sendiri yang 
berdasarkan kewenangannya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Teknis Peraturan di Desa pasal 7 ayat (1) “BPD dapat menyusun dan 
mengusulkan rancangan Peraturan Desa”. Pada ayat (3) di Pasal yang sama 
mengatkan bahwa rancangan yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa apabila ada kesamaan dengan rancangan Peraturan Desa yang dibuat 
oleh Pemerintah Desa maka yang akan dibahas adalah usulan dari Badan 
Peraturan Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa posisi Badan Permusyawaratan 
Desa sangat penting dalam pembuatan Produk Hukum Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang paling mengerti tentang kebutuhan 
wilyahnya masing-masing karena dalam pemilihan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa dilakukan secara kewilayahan baik ditingkat Dusun, 
Rukun Warga, maupun ditingkat Rukun Tangga. Penjaringan aspirasi warga 
masyarakat desa akan lebih efektif apabila dalam suatu wilayah masyarakat 
memiliki wakil didalam suatu lembaga demokrasi. Rancangan Peraturan 
Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa ini akan sangat dipengaruhi 
dari banyaknya aspirasi masyarakat desa yang terkumpulkan dan urgensi 
kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan peraturan tersebut. Semakin 
banyak keluhan atau saran dari masyarakat maka akan semakin terjaminnya 
demokrasi ditingkat desa sehingga masyarakat desa akan semakin nyaman 
dan sejahtera. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga 
perwakilan desa secara formal memang melahirkan harpan baru demokrasi 
desa. Masyarakat sangat berharap Badan Permusyawaratan Desa menjadi 
lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, asporasi, dan 
partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pengelola Pemerintah 
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Desa (Maria Madalina, dkk, 2018:248). Sehingga tujuan dari dibentuknya 
suatu badan demokrasi didesa yang terwujud dalam Badan Permusyawaratan 
Desa akan terpenuhi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
pembuatan Produk Hukum Desa di Desa Makamhaji dan Desa Pucangan, 
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

a) Kurangnya profesionalitas kerja Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa

Menurut hasil wawancara, faktor profesionalitas kerja menjadi kendala 
bagi anggota Badan Permuysawaratan Desa dalam pembuatan produk hukum 
desa. Hal tersebut dikarenakan anggota Badan Permusyawaratan Desa 
dikedua Desa baik di Pucangan Maupun Makamhaji beranggapan bahwa 
tugasnya sebagai wakil masyarakat desa di Pemerintahan Desa hanya sebagai 
kerja sampingan dan tidak beranggapan bahwa mereka mengamban amanat 
dan tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat. Tentu saja hal tersebut 
menjadi salah satu masalah yang sangat mendasar dalam jalannya pembuatan 
produk hukum desa. Di Desa Makamhaji usulan materi rancangan Peraturan 
Desa yang diusulkan Badan Permuysawaratan Desa dalam 5 tahun terakhir 
hanya ada 1 usulan. Itupun hanya sebatas usulan materi yang akan dibuat 
rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa bukan rancangan Peraturan 
Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa yang akan dibahas bersama 
dengan Pemerintah Desa. Di Desa Pucangan bahkan tidak ditemukan 
usulan materi rancangan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Pemerintah 
Desa. Badan Permusyawaratan Desa disini tidak pernah melakukan usul 
rancangan Peraturan Desa, mereka hanya melaksanakan fungsi membahas 
dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa 
tanpa adanya inisiatif pembuatan rancangan Peraturan Desa.

Hall. R (Muhammad, Rifqi. 2008 : 3). Mengembangkan konsep 
profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu :
1) Pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi 

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang 
dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total 
terhadap pekerjaan.
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2) Kewajiban Sosial (Social obligation), yaitu pandangan tentang 
pentingnya paran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh 
masyarakat atau pun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3) Kemandirian (Autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa 
seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa 
ada tekanan dari pihak yang lain.

4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), yaitu 
suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan 
professional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang 
tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5) Hubungan dengan sesama profesi (Professional community affiliation), 
berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi 
formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide 
utama pekerjaan.

Martin Jr (dalam Kurniawan, 2005) mengemukakan bahwa, karakteristik 
profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance, 
diantaranya :
1) Equality (kesamaan atau kesetaraan), Perlakuan yang sama atas 

pelayanan yang diberikan 
2) Equity (keadilan), Selain perlakuan yang sama kepada masyarakat, juga 

adanya perlakuan yang adil dan sama.
3) Loyality (loyalitas), Kesetiaan diberikan kepada konstitusi hukum, 

pimpinan, bawahan dan rekan kerja.
4) Accountability (akuntabilitas), Setiap aparat pemerintah harus siap 

menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan. Setiap pegawai 
harus memegang teguh kode etik dan prinsip-rinsip yang ditetapkan 
institusi.

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competensi), yaitu 
memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan 
(ability), ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin 
muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Atmosoeprapto (dalam 
Kurniawan, 2005:74).  Dalam penyelenggaraan administrasi yang baik itu 
dibutuhkan aparatur yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Adapun 
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faktor yang mendukung demi terwujudnya aparatur yang profesional seperti 
yang diuaraikan di bawah ini (Yesy Andriyani,2016:2329):
1) Hierarki Struktural Organisasi
2) Faktor Kesadaran Aparatur

b) Faktor Sumber Daya Manusia
Menurut hasil wawancara, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia 

dalam menjalankan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa menjadi 
hambatan dalam pembuatan Peraturan Desa. Dari hasil wawancara penulis 
menemukan fakta bahwa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dikedua 
Desa kurang memahami memahami tugas-tugas, fungsi, dan hak mereka 
sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa dikedua desa tidak mengetahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa yang dikenal sebagai 
Rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa.

Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan 
ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena itu dalam era sekarang ini 
dimana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, menuntut Sumber Daya 
Manusia yang kompeten yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang 
tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun 
tujuan organisasional. Oleh, karena itu maju tidaknya suatu negara tergantung 
dari kemampuan sumber daya manusianya (Agung Prihantoro, 2012:78). 
Sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling 
penting memainkan peran utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi, 
kredibilitas serta penciptaan kepercayaan publik (Roosje Kalangi, 2015:2). 

Pelaksanaan tugas sebagai Badan Permusyawaratan Desa seharusnya 
memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan 
tugas tersebut, karena jika sumber daya manusia yang terlibat dalam 
pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut rendah maka 
dalam menjalankan tugas sebagai wakil masyarakat tidak akan tercapai 
tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Lain halnya, jika Badan 
Permusyawaratan Desa memiliki sumber daya manusia yang baik, mumpuni 
dan memiliki pengetahuan tentang tugas serta fungsinya, maka tujuan 
terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa akan tercapai dengan baik tanpa 
adanya hambatan yang berarti.
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c) Kurangnya Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, kurangnya 

penjaringan aspirasi masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat 
Badan Permusyawaratan Desa. Di Desa Pucagan penjaringan aspirasi 
dilakukan sebatas menunggu keluhan masyarakat. Anggota Badan 
Pemusyawaratan Desa kurang melakukan pendekatan-pendekatan secara 
intensif kepada masyarakat. Berbeda dengan di Desa Pucangan, penjaringan 
Masyaraka di Desa Makamhaji sudah cenderung lebih baik. Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa masuk kedalam rapat-rapat warga dan melakukan 
dialog-dialog bersama masyarakat. Hal ini pun dilakukan secara bertingkat 
dari tingkat Rukun Tangga, Rukun Warga hingga Dusun yang selanjutnya 
akan disampaikan pada rapat internal Badan Permusyawaratan Desa. 

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan 
masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi yang disampaikan oleh 
masyarakat secara umum, seyogyanya dijadikan salah satu pertimbangan 
dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arah pembangunan 
yang diambil oleh pemerintah. Hal ini lebih nyata terlihat di era desentralisasi 
pemerintahan seperti saat sekarang ini. Pendekatan pembangunan yang 
sekarang ini lebih menekan pada model pembangunan bottom-up yaitu 
pendekatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Pendekatan 
ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 
menekankan upaya pemberdayaan (empowerment) terhadap rakyat menuju 
kemandirian. Proses penyerapan aspirasi ini akan menjadi kegiatan yang 
tidak terlalu sulit dilakukan apabila masyarakat sebagai konstituennya secara 
aktif melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi seperti 
demonstrasi, dan dialog. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat, 
anggota Badan Permusyawaratan Desa masih dapat menyiasatinya dengan 
langsung bertatap muka dengan masyarakat, atau dengan melihat dan selalu 
mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat melalui media massa cetak 
maupun elektronik (Eko Priyo Utomo, 352:2013).

Penjaringan Aspirasi Masyarakat merupakan hal yang sangat  
penting dalam pembuatan Peraturan Desa. Seharusnya anggota Badan 
Permusyawaratan Desa lebih berperan aktif dalam penjaringan aspirasi 
masyarakat. Semakin banyak dilakuannya Pernjaringan Aspirasi maka akan 
semakin banyak pula maslah-masalah yang terjadi di Desa yang seharusnya 
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dibuat Peraturan Desa tentang masalah yang terjadi. Hal ini berguna untuk 
menunjang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap 
Peraturan Desa yang akan dibuat maupun yang telah dibuat apakah peraturan 
desa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat Desa 
pada umumnya. Disini menggambarkan pentingnya penjaringan aspirasi 
dalam pembuatan Peraturan Desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan 
Masyarakat Desa pada umumnya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tentang Optimalisasi 
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Produk Hukum Desa 
pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat 
disimpulkan bahwa :
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Produk Hukum Desa telah 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 
Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Namun dalam pelaksanaannya 
Badan Permusyawaratan Desa belum memaksimalkan peratruan perundang-
undangan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa selama ini hanya menjalankan 
fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan 
Kepala Desa. Penggunaan Hak untuk mengajukan usulan rancangan Peraturan 
Desa belum pernah dilaksanakan baik di Desa Makamhaji maupun Desa 
Pucangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum 
melaksanakan perannya dengan maksimal.

2. Dalam pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Makamhaji 
maupun Desa Pucangan masih belum maksimal karena terkendala beberapa 
hambatan dalam pelaksanaanya, hambatanya antara lain adalah faktor 
profesionalitas kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa, faktor sumberdaya 
manusia, dan kuragnya penjaringan aspirasi masyarakat.
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E. Saran 

1. Profesionalitas dalam suatu perkerjaan adalah hal yang utama. Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa seharusnya tidak mengganggap jabatan mereka sebagai 
perwujudan demokrasi desa sebagai suatu pekerjaan sampingan yang dapat 
dikesampigkan dengan mudah. Karena sebagai anggota Badan Permusyawaratan 
Desa harus dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat desa. Terlebih 
lagi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara 
kewilayahan yang berarti mereka bertanggungjawab atas aspirasi wilayahnya 
masing-masing.

2. Sumber Daya Manusia buka melulu tentang jumlah anggota Badan 
Permusyawaratan Desa tersebut. Namun juga dari segi pengetahuan tentang apa 
tugas, fungsi, dan hak sebagai Badan Permusyawartan Desa. Anggota Badan 
Permusyawaraan Desa seharusnya paham tentang apa tugas-tugas mereka sebagai 
lembaga demokrasi desa.  Seharusnya  pemahaman tentang tugas, fungsi, dan hak 
sebagai Badan Permusyawaratan Desa tidak terbatas membahas dan menyepakati 
rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. 

3. Penjaringan Aspirasi masyarakat seharusnya dilakukan secara intensif dan 
terjadwal. Aspirasi masyarakat merupan hal yang paling penting untuk 
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengetahui permaslahan-permasalahan 
apasaja yang terjadi didesa. Melalui penjaringan aspirasi tersebut maka Badan 
Permusyawaratan Desa dapat menjalankan tugas, fungsi, dan hak mereka dengan 
baik sebagai lembaga demokrasi desa.
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mencerminkan isi artikel, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang (kira-
kira 5 s/d 14 kata), memuat variabel/konsep yang dicakup dalam artikel, tidak 
ada singkatan, dan tidak menggunakan kata-kata klise.

2. Nama Penulis
 Di bawah judul diberi nama lengkap penulis (tanpa gelar) dan disertai footnote 

keterangan pekerjaan dan alamat kerja/kantor penulis.
3. Abstrak dan kata kunci
 Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak 

diupayakan tidak lebih dari 150 kata, yang secara singkat menggambarkan aspek 
penting dan kesimpulan dari naskah. Kata kunci cukup antara 2-4 kata. Abstrak 
memuat masalah dan/atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil 
penelitian. Kata kunci memuat kata-kata konseptual.

4. Pendahuluan
 Tidak diberi judul, memuat: latar belakang atau konteks penelitian, landasan teori 

(jika diperlukan), hasil kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan 
temuan penelitian, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan 
penelitian.

5. Metode penelitian
 Secara ringkas dalam paragraf-paragraf memuat desain penelitian, populasi dan 

sampel/sumber data, alat/instrumen dan bahan-bahan yang digunakan, bagaimana 
data dikumpulkan dan dianalisis.

6. Hasil penelitian dan pembahasan
 Hasil bersih analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat disajikan dengan tabel 

atau gambar lain secara verbal untuk memperjelas. Jawaban masalah penelitian 
atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, penafsiran hasil-hasil 
penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, penyusunan teori 
baru atau modifikasi teori yang ada.

7. Kesimpulan dan saran (jika ada)
 Memuat jawaban atas pertanyaaan penelitian dalam bentuk substantif, dalam 

bentuk esai bukan dalam bentuk numerikal, memuat implikasi temuan penelitian 
dan/atau saran-saran yang mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan 
teoritis dan penelitian lanjutan jika memang diperlukan.

Sistematikan Penulisan
Naskah hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut.
1. Judul
 Dibuat spesifik dan efektif, ditulis di tengah dengan huruf kapital informatif 
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8. Disusun secara alphabetis, bentuk paragraf hanging, dan dengan tata cara 
penulisan sebagai berikut.

,	Buku: Penulis. Tahun. Judul Buku (Cetak miring dan tebal). Kota Penerbit: 
Penerbit.

,	Penulis. Tahun. Judul tulisan (dalam tanda petik). Nama jurnal (cetak miring). 
Volume. Nomor. Halaman.

,	Makalah: Penulis. Tahun. Judul makalah (dalam tanda petik). Makalah 
disampaikan pada (nara seminar), tempat dan waktu pelaksanaan.

,	Tulisan/esai dalam suatu buku kumpulan karangan/esai: Penulis. Tahun 
pembuatan. Judul tulisan/esai (dalam tanda petik). Dalam (nama editor). 
Tahun terbit. Judul buku (Cetak miring). Kota penerbit. Penerbit.

,	Internet: Penulis. Tahun. Judul (dalam tanda petik). Website, tanggal akses.

Format Penulisan
Naskah diketik dalam bentuk kolom tunggal pada kertas kuarto (A4) dengan page 
set up: Margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Bentuk huruf 
menggunakan font Microsoft Sans Serif, Size 11, dengan spasi 1,5. Khusus judul 
naskah menggunakan size 14. Abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka menggunakan 
spasi 1.
1. Kutipan
 Penulisan kutipan dalam teks naskah (body note) sumber kutipan ditulis di antara 

kurung buka dan kurung tutup (nama penulis, tahun: nomor halaman). Kutipan 
langsung dan tidak langsung pendek (tidak lebih dari 4 baris) ditulis jadi menyatu 
dengan paragraf sebelumnya. Ketipan langsung dan tidak langsung panjang 
(lebih dari 4 baris) ditulis dalam paragraf tersendiri, khusus kutipan langsung 
baik panjang maupun pendek ditulis dalam bentuk italic.

2. Tabel
 Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut dan judul yang sesuai dengan tabel 

atau gambar dan sumber kutipan (jika mengutip dari sumber lain). Untuk tabel 
judul diletakkan di atas, dan untuk gambar diletakkan di bawah.

3. Halaman
 Nomor halaman terletak di bawah sebelah kanan.
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