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Abstract 

 

The District Government of Tuban Regency in overseeing the implementation of the 

Village Fund Allocation (ADD) acts more strictly because this is important because one 

of the objectives of the Village Fund Allocation (ADD) is to improve village level 

development planning and budgeting and community empowerment so that mechanisms 

from the implementation of the Village Fund Allocation ADD) in accordance with Tuban 

Bupati Regulation No. 21 of 2012 on the Procedure of Allocation of Village Fund 

Allocation at the time already specified. The implementation of ADD can run in 

accordance with the rules and lead to better development should all the community 

participate in development activities in the village and also maintain the results of 

development that has been implemented. Law No. 6 of 2014 on Villages gives clear 

sanctions against abuse of ADD use. The formulation of the problem is as follows 1) how 

the mechanism of accountability of village government in the use of Village Fund 

Allocation according to Law Number 6 Year 2014 About the Village, 2) how the legal 

sanction if the village government in using the Village Fund Allocation is not in 

accordance with the Law Number 6 Year 2014 About The Village. The objectives of this 

research are: 1) to know the accountability mechanism of Ngimbang Village Government 

in the use of Village Fund Allocation pursuant to Law Number 6 Year 2014 About the 

Village, 2) to know the legal sanction if Ngimbang Village Government in using the 

allocation of fund of village not appropriate With Law Number 6 Year 2014 About the 

Village. The problem approach used is empirical law research method. This research was 

conducted in Tuban Regency that is precisely in Ngimbang village, Palang Subdistrict 
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Abstrak 
 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban  dalam mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) bertindak lebih tegas karena hal ini terpenting mengingat salah satu tujuan 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan perencanaan dan pengangggaran 

pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga mekanisme dari 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa tepat pada waktu yang 

sudah di tentukan. Pelaksanaan ADD dapat berjalan sesuai dengan aturan dan 

menghasilkan pembangunan yang lebih baik hendaknya seluruh masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa serta turut memelihara 

hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam Undang – undang nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa memberikan sanksi yang jelas terhadap penyalahgunaan 

penggunaan ADD. Rumusan masalah adalah sebagai berikut 1) bagaimana mekanisme 

pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2) bagaimana sanksi hukumnya 

jika pemerintah desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan 

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan yang dicapai dalam  
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penelitian ini  adalah : 1) untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah 

Desa Ngimbang dalam penggunaan  Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2) untuk mengetahui sanksi hukumnya jika Pemerintah 

Desa Ngimbang dalam menggunakan alokasi dana desa tidak sesuai dengan Undang-

Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendekatan masalah yang digunakan 

adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tuban 

yaitu tepatnya di desa Ngimbang Kecamatan Palang 

 

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pelaksanaan 

 

Pendahuluan 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian rumusan masalah adalah sebagai berikut 1) bagaimana 

mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa 

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2) bagaimana sanksi 

hukumnya jika pemerintah desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa tidak sesuai 

dengan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang dicapai dalam  penelitian ini  adalah : 1) untuk mengetahui 

mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Desa Ngimbang dalam penggunaan  Alokasi 

Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2) untuk 

mengetahui sanksi hukumnya jika Pemerintah Desa Ngimbang dalam menggunakan 

alokasi dana desa tidak sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tuban yaitu tepatnya di desa Ngimbang 

Kecamatan Palang. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa daerah dan 

istansi tersebut sedang giat membangun infrastruktur desa untuk menunjang kegiatan 

perekonomian masyarakat desa yang pendanaannya di dapat dari dana alokasi desa juga 

pemerintahan desa Ngimbang tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan alokasi 

dana desa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. 

 

Kajian Teori 

Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya 

adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa  serta 

proses pembangunan desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan 

perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta 

benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Menurut Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 

 



 3 

Dana Desa 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui 

APBD kabupaten dan kota untuk disalurkan ke Desa  digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan1. 

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian Keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil 

Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 

pembinaan kemasyarakatan. Namun mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, 

untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk 

menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf 

d disebutkan “ alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan 

"Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% 

(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". 

Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi 

melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“program yang berbasis desa”2. Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke 

APBDesa3. 

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas 

wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis4. Jumlah penduduk 

Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa. 

 

Alokasi Dana Desa 

Menurut James A.F Stoner 5 , pengelolaan merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Menurut Muhammad Arif6 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk 

kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya 

anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk 

                                                             
1  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan 

Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
2 Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan peraturan pelaksanaannnya 

3  Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
4 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa 

adalalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan 

adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial 
5  Stoner, James A.F. (2006). Management. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43 
6 Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post 

Press.hlm.32 
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Alokasi Dana Desa (ADD)7. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang 

desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). 

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara 

terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya 

melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam 

sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan 

pemerintahan8.  

 

Analisa dan Pembahasan 

Mekanisme Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Penggunaan Alokasi 

Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian 

ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan 

tingkat kesulitan geografis. Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah diatur 

dengan jelas. Tata Cara Pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 

6 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015, dalam 

peraturan tersebut pembagian Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana 

Desa Proporsional (ADDP). Dengan formulasi yang jelas. Alokasi Dana Desa Minimal 

(ADDM) sebesar 70% adalah alokasi dana desa yang dipergunakan untuk pemberdayaan 

masyarakat desa dan 30 % digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa.   

Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 99 ayat (1) dan selanjtunya diatur 

dengan Peraturan Bupati. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke Rekening Kas Desa harus mempertimbangkan estimasi kemampuan di 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Khusus untuk Alokasi Dana Desa, Peraturan 

Bupati yang mengatur Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Desa, harus mempedomani 

aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2015 

menggunakan PMK Nomor 241/PMK.07/2014. Serta menggunakan PMK Nomor 

250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kedua 

aturan tersebut harus menjadi pertimbangan karena dana transfer dari Pemerintah Pusat 

ke Daerah diatur oleh dua peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati 

mengenai tata Cara Alokasi Dana Desa diatur mekanisme mengikuti dana transfer dari 

Pemerintah Pusat ke Daerah. Sedangkan penyaluran untuk Dana Desa sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 

yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dilakukan secara bertahap dengan 3 (tiga) 

kali tahapan yaitu tahap I pada bulan April (40%), tahap II pada bulan Agustus (40%) dan 

tahap ketiga pada bulan Oktober (20%). Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2015 dilakukan secara bertahap. 

Penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada 

akhir bulan April tahun berjalan, dan Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat 

diajukan paling lambat tanggal 7 Nopember tahun berjalan dengan mengacu pada 

persentase realisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari masing – masing desa 

sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan serta memperhatikan total realisasi 

                                                             
7 Sumaryadi,I Nyoman.(2005).Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.Jakarta,Citra 

Utama. Hlm 24 
8 Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakart Penerbit    Erlangga.hlm.82 
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Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) 

yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Dari hasil 

penelitian yang dilaksanakan didesa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 

pada tahun 2016 memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 412.762.074,- dari Total 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp.1.144.389.930,00.9 Alokasi Dana Desa tersebut digunakan dengan prosentase paling 

banyak 30% dari APBDesa yakni untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan 

paling sedikit 70 % dari APBDesa untuk membiayai pembangunan dan pemberadayaan 

masyarakat Desa. 10  Dalam Peraturan Desa Ngimbang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang, penggunaan Alokasi Dana Desa 

dapat dilihat dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Penggunaan Alokasi Dana Desa pada APBDes Desa Ngimbang Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban Tahun 2016 
URAIAN ANGGARAN 

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN 

DESA 

 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Non 

Perangkat Desa 

161.100.000 

Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 40.620.000 

Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 61.440.000 

Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa, Tim Pelaksana 

Kegiatan OperasioNal dan Fisik, PPHP Desa 

11.700.000 

Operasional Perkantoran 39.371.444,10 

Operasional BPD 1.890.000 

Operasional dan Insentif RW dan RT 21.000.000 

Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa 2.850.000 

Pembayaran PBB Tanah Kas Desa 280.000 

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa  40.850.000 

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  

Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Anak Sekolah 3.960.000 

Pelaksanaan PSN 11.200.000 

Pelaksanaan Program desa siaga aktif 2.000.000 

Pelaksanaan gerakan sehat untuk lansia 1.100.000 

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan 1.200.000 

Pemeliharaan PJU 6.600.000 

Pengadaan, perawatan dan pembayaran PJU Desa 3.600.000 

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA  

Operasional Karang Taruna 1.000.000 

Operasional Pokja Nangkis 1.000.000 

JUMLAH 412.762.074 

Dari data diatas diperoleh gambaran bahwa penggunaan dana Alokasi Dana Desa di 

Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pada tahun Anggaran 2016 sudah 

sesuai dengan aturan yaitu digunakan untuk membiayai 30% dari APBDes yaitu sebesar 

Rp. 340.251.444 dan sisanya sebesar Rp. 72.510.630 digunakan untuk membiayai 

kegiatan 70% dari APBDesa.  Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan 

secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana 

Desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana Alokasi Dana 

                                                             
9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 Desa Ngimbang Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban. 
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang tata cara pengalokasian 

dan penyaluran Alokasi Dana Desa 
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Desa dari pemerintahan desa kemudian pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana 

Desa oleh pengelola keuangan desa. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana 

Desa cenderung bersifat administratif atas kegiatan pelaksanaan dan merupakan bentuk 

konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. 

Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Tata cara pelaporan dan penggunaan 

dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. 

Khusus pelaporan Dana Desa untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat 

bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari 

tahun berikutnya. Kepala daerah menyampaikan laporan konsolidasi penyaluran Dana 

Desa dengan tembusan ke kementerian paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun 

anggaran berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan akan mengakibatkan 

penundaan penyaluran Dana Desa ke RKUD, di tingkat Kabupaten, penyampaian laporan 

diatur lebih ketat dengan tujuan agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan 

maksimal sehingga terjadinya penyelewengan dapat dihindari. Dalam pelaksanaanya, 

kewajiban Desa adalah juga menyampaikan Laporan Konfirmasi Dana Transfer ke Desa 

agar rekonsiliasi penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa dapat disajikan secara 

akuntabel. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara administratif 

berupa laporan Realisasi APBDesa semester I dan satu tahun Anggaran kepada Bupati 

Tuban melalui Camat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Tuban. Namun dalam pelaksanaannya, 

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada desa-desa dilakukan 4 kali dalam tahun 

yakni pada saat untuk pencairan Alokasi Dana Desa tahap selanjutnya dan tahun 

selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program Alokasi Dana Desa 

pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan pengamatan peneliti 

bahwa telah terjadi pertanggungjawaban secara langsung pada masyarakat di desa 

Ngimbang. karena ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai 

pengelola kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana. Analisis tersebut 

juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi 

Dana Desa di desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diserahkan kepada 

perangkat desa, sedangkan sebagian besar menginformasikan kepada masyarakat tentang 

dana yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa kegiatan 

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara langsung 

kepada masyarakat dan Badan Permusyarawatan Desa serta pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. 

 

Sanksi Hukum jika Pemerintah Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Berdasarkan kewenangan desa sebagaimana diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Belanja Pusat K/L yang direalokasi menjadi dana desa mencakup sejumlah 

program yang telah dilaksanakan. Adapun Belanja Pusat berbasis desa dan terkait dengan 

lingkup kewenangan pemerintah desa yang berpotensi/dapat dialihkan menjadi Dana 

Desa, antara lain: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan 

Anak, Pembinaan Upaya Kesehatan, Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan 

Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Peningkatan Diversifikasi 

dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 

Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 

Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada, serta Penyediaan dan 

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menjadi acuan Pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga, Pemda, dan masyarakat 
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dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan 11 . Pasal 78 ayat (1) menyebutkan 

bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun jenis-

jenis kegiatan kemasyarakatan yang dapat didanai oleh anggaran publik seperti: kegiatan 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan RW Siaga12. Pengalokasian ADD masih 

menghadapi sejumlah permasalahan. Sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak 

diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul 

kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna 

bakti, tunjangan, dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Meskipun 

terdapat regulasi dari pemda setempat yang mengatur secara rinci tentang penggunaan 

ADD oleh masing-masing desa, regulasi tersebut banyak yang belum dapat 

diimplementasikan dengan baik. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah 

disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa. Adapun kegagalan ini disebabkan oleh 

rendahnya kemampuan administratif perangkat desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari 

pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta 

masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi 

keuangan ADD (Setyoko, 2011). Kendala yang sering dihadapi dalam membuat laporan 

keuangan desa sebagian besar disebabkan terbatasnya kemampuan SDM, tidak adanya 

pedoman dan tidak adanya pelatihan. Rendahnya pertanggungjawaban administrasi 

keuangan ADD telah menjadi salah satu obyek korupsi oleh kepala/pegawai desa. Salah 

satu penyebab korupsi tersebut adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa13. Keberhasilan program ADD untuk pembangunan 

perdesaan memerlukan peningkatan kemampuan administratif perangkat desa, 

tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian 

masyarakat dalam pengawasan keuangan. Peningkatan kemampuan administratif dapat 

dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme 

pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemda kotamadya/kabupaten. 

Ketersediaan mekanisme sanksi dapat berbentuk sanksi administratif maupun sanksi 

hukum sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara. Peningkatan kepedulian 

masyarakat perdesaan dapat diwujudkan melalui penguatan fungsi BPD sebagai lembaga 

masyarakat perdesaan dalam forum pengawasan pembangunan desa14. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sanksi bagi siapa pun yang 

menyelewengkan dana desa yaitu sanksi berupa penundaan waktu penyaluran dan 

pemotongan besaran dana desa, bagi desa yang telah menggunakan dana tidak sesuai 

ketentuan. "Sanksi dikenakan jika terjadi pelanggaran". Selain sanski tersebut sudah jelas 

pula, kades atau siapa pun yang selewengkan dana desa akan diusut oleh KPK untuk 

diproses secara hukum. Penyelewengan dalam jumlah sekecil apa pun tidak akan ditolelir 

dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan 

pengelolaan keuangan Dana Desa ini tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 , Peraturan Bupati No 21 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 60 yaitu Pemerintah Kabupaten melakukan 

                                                             
11 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.Rakor penyusunan RPJMN dan RKP pembangunan 

perdesaan. Diperoleh tanggal 3 Agustus 2016, dari http://www.trp.or.id/detailberita/246/Rakor-

Penyusunan-RPJMNdan-RKP-Pembangunan Perdesaan.html. 
12  Jurnal Publik. Operasional kelurahan. Diperoleh tanggal 23 Agustus 2016, dari 

http://www.jurnalpublik.com/index.php/beritakecamatan/115-4-m-operasional-kelurahan-. 
13  Rahman, Fathur. Korupsi di tingkat desa.Jurnal Governance, 2011,hal 13-24. 
14  Setyoko, Paulus Israwan. Akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa 

(ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2011, hal  14-24. 

http://www.trp.or.id/detailberita/246/Rakor-Penyusunan-RPJMNdan-RKP-Pembangunan
http://www.trp.or.id/detailberita/246/Rakor-Penyusunan-RPJMNdan-RKP-Pembangunan
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pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jika kepala 

desa melakukan penyimpangan keuangan desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

tentang Desa pasal 115 huruf (n) menyebutkan “Memberikan sanksi atas penyimpangan 

yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan” maka perlu dilihat bentuk penyimpangan yang dimaksud. Jika yang dimaksud 

adalah korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara, maka ia diadili di pengadilan 

tindak pidana korupsi (“Pengadilan Tipikor”). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan 

perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di samping 

itu, wewenang Pengadilan Tipikor menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”) yaitu: 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 6 UU 

Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara:1) tindak pidana korupsi; 2) tindak pidana pencucian 

uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; 3) dan/atau tindak pidana 

yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. 

Korupsi merupakan obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai 

salah satu delik khusus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam UU No. 20 

Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi 

Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan 

bahwa: “setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Komisi Pemberantasan Korupsi 

merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Desa 

Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan BPKP untuk saling 

berkoordinasi dalam melengkapi regulasi, membangun pengawasan dan menyusun sistem 

keuangan dan pertanggungjawaban yang sesuai kemampuan dan kebutuhan desa, serta 

menyusun kesepakatan bersama terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 

penggunaan dana untuk desa (APBDesa). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga 

merekomendasikan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa, terutama melalui peningkatan kompetensi 

aparat desa dan inspektorat daerah. 

 

Simpulan 

Berdasarkan analisa data yang telah diperoleh dari penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngimbang, 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sudah diterima oleh Pemerintah desa dari 

Pemerintah Pusat, yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDesa). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pada Peraturan Bupati 

Tuban Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa. 

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I sebesar 50% paling lambat 

diajukan pada bulan April tahun berjalan dan Tahap II sebesar 50% yang dapat diajukan 

mulai tanggal 31 Juli dan paling lambat tanggal 7 Nopember tahun berjalan dengan 

mengacu pada persentase realisasi Pelunasan PBB dari masing –masing desa sampai 

dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan serta dilengkapi dengan surat rekomendasi dari 

camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan 
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oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. Namun terdapat 

keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap sehingga program-program tidak 

dapat tercapai dalam satu tahap pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Ngimbang dalam membuat laporan 

keuangan desa sebagian besar disebabkan terbatasnya kemampuan SDM. Masih 

minimnya pengetahuan, kompetensi dan kemampuan penguasaan IT perangkat desa 

menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD. 

Rendahnya pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD telah menjadi salah satu 

obyek korupsi oleh kepala dan perangkat desa.  

Dalam Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan 

turunannya mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Bupati 

tidak secara tegas memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang ditimbulkan terkait 

penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. 
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Abstract 

 

Communities that will marry should be done at a fairly mature age and have been 
determined by the Marriage Law that is 19 years for men and 16 years for women. This 
method is considered easier and faster done in order to prevent underage marriage is 
the child is closer to God YME so they know what is good and bad and know about 
religious education. Moreover is the role of parents in educating children and directing 
them to positive things. The formulation of the problem is the provision of marriage 
dispensation violates the Law article 7 paragraph 1 of law number 1 year 1974 and 
article 13 of law number 23 year 2002 about child protection. The objective of the 
study was to find out whether the provision of marriage dispensation violated Law 7 of 
article 1 of law number 1 of 1974 and article 13 of law number 23 of 2002 on child 
protection. The research method empirical method that is more able to adjust to 
sharpening together and against the depiction of the implementation of underage 
marriage in view of Law No. 1 year 1974 about marriage. 
 
Key word : Dispensation of Marriage, Below Age, Law Number 1974 
 
 

Abstrak 
 

Masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan dalam usia yang 

yang cukup matang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun 

bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Cara ini dianggap lebih mudah dan cepat 

dilakukan agar dapat mencegah perkawinan dibawah umur adalah anak lebih didekatkan 

kepada Tuhan YME agar mereka tahu mana hal yang baik dan buruk dan mengetahui 

tentang pendidikan agama. terlebih lagi adalah peran orangtua dalam  mendidik anak-

anak dan mengarahkan mereka kepada hal yang positif. Rumusan masalah yaitu 

pemberian dispensasi nikah melanggar Undang-undang pasal 7 ayat 1 undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 dan pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pemberian dispensasi 

nikah melanggar Undang-undang pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan 

pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode 

penelitian yang dilakukan metode empiris yaitu lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

penajaman bersama dan terhadap penggambarkan tentang pelaksanaan perkawinan di 

bawah umur ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

 

Kata Kunci: Dispensai Pernikahan, Dibawah Umur, Undang-Undang Nomor Tahun 

1974 
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Pendahuluan 

Berbagai faktor menjadi pemicu dilanggarnya undang-undang batas usia 

pernikahan ini, usia calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum 

sesuai undang-undang atau belum cukup umur tersebut  membuat angka pengajuan 

Dispensasi Nikah (Diska) usia dini semakin tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan 

ialah 16 tahun dan pria 19 tahun.  Namun pada perjalanannya, teori mengenai 

kewajibaan setiap individu untuk mentaati hukum ini mendapat tantangan dari kenyataan 

yang terjadi dilapangan.  Tidak terkecuali di Kabupaten Tuban, sejak tahun 2012, angka 

pernikahan dengan Dispensasi Pernikahan (Diska) usia dini di Kabupaten Tuban 

tergolong tinggi dan cenderung meningkat, hal tersebut diperjelas dengan data yang 

diterima peneliti dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Tuban, tercatat 

pada tahun 2012 tercatat 131 perkara pengajuan Diska, sedangkan di tahun 2013 

pengajuan Diska yang masuk di Pengadilan Agama Tuban, sebanyak 168 kasus, 2 

dicabut dan 163 dikabulkan, di tahun 2014, sebanyak 184 kasus yang dikabulkan oleh 

Pengadilan Agama dari 188 kasus Diska yang diajukan, sementara ditahun 2015 angka 

Diska di Tuban semakin meningkat secara signifikan sebanyak 224 khasus Diska 

diajukan, 219 pengajuan Diska dikabulkan, 3 dicabut, sedangkan 2 khasus di tolak oleh 

Pengadilan Agama Tuban. meski pernikahan telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah dijelaskan dalam Pasal 

13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang Undang Perlindungan Anak 

(UUPA) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,  dan menurut 

Pasal 26 UUPA, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah 

terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

Permohonan dispensasi nikah sebagai pijakan untuk mengambil keputusan sesuai 

dengan Undang Undang Perkawinan yang memperbolehkan seorang anak di bawah 

umur dapat melangsungkan pernikahan dengan cara mengajukan dispensasi nikah, 

sesuai pasal 7 ayat 2. Meskipun undang-undang telah menentukan batas usia minimal 

nikah bagi laki-laki maupun perempuan disisi lain PA secara yuridis 1  diberikan 

kewenangan dalam hal dispensasi nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya 

permasalahan yang lebih besar. Namun, disini PA tidak memberi kemudahan terjadinya 

pernikahan pada anak di bawah umur. diberikan kewenangan dalam hal dispensasi nikah 

sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya permasalahan yang lebih besar. Namun, 

disini PA tidak memberi kemudahan terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur. 

Disamping itu faktor ekonomi orang tua dan pendidikan menjadi alasan terendah untuk 

menikahkan anaknya di usia dini, khususnya anak perempuan dengan dahli sianak jika 

sudah dinikahkan akan menjadi tanggung jawab suami akan memecahkan persoalan 

ekonomi yang ada, hingga sesakan-akan beban orang tua sedikit berkurang, dengan 

beralihnya tanggung jawab tersebut kepada suami sianak. Pendidikan yang rendah 

terkadang membuat orang tua maupun sianak lebih memilih menikah, karena masih 

banyaknya masyarakat yang berasumsi lebih baik nikah to wanita hanya akan kembali 

ke dapur, masih menjadi momok atau doktrin yang mereka ingat. 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, serta dari pandangan yuridis, tentang 

tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Tuban maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitihan ini adalah : apa yang menjadi penyebab terjadinya 

penyimpangan dan dispensasi dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan pria 19 

                                                             
1. Roihan A. Rasyid.2006. Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hal.31   
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tahun, dan apa yang menjadi penyebab serta alasan banyaknya permohonan mengajukan 

dispensasi nikah usia dini di Tuban yang semakin meningkat, serta alasan hakim 

menyetujui permohonan dispensasi nikah usia dini. 

 

 

Tujuan dan Manfaat 

Penelitihan ini dimaksudkan  untuk  mengetahui apakah pemberian dispensasi 

nikah melanggar Undang-undang pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan 

pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diharapkan 

angka dispensasi nikah usia dini di Tuban dapat di tekan atau berkurang. 

 

Metode Penelitian 

Dalam hal ini penelitihan dilakukan di Kabupaten Tuban, di sejumlah lembaga 

dan instansi, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, dan Koalisi Perempuan 

Indonesia (KPI) yang telah melakukan survei terkait penelitian diatas. metode pendekatan 

penelitian yuridis normatif, hal ini karena penelitian yang dilakukan penekanannya pada 

aspek norma hukum sebagai suatu ketentuan tertulis yang menjadi norma dasar bagi para 

pihak dalam menentukan pemberlakuan hukum yang berpijak pada Undang-Undang 

Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu lebih 

dapat  menyesuaikan   diri  dengan   penajaman  bersama  dan   terhadap  penggambarkan  

tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang No 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. 

 

Kajian Teori 

Dispesasi Nikah 

Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada 

calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria 

yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam 

belas) tahun.2. Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya 

dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat 

permohonan, untuk mendapatkan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pengajuan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diajukan oleh orang tua mempelai 

yang dirasa belum memenuhi syarat batas usia untuk melangsungkan pernikahan, 

sedangkan kedua mempelai telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan 

tidak jarang hingga si wanita hamil, pengajuan dispensasi nikah dilakukan untuk 

mempermudah status bayi yang akan dilahirkan.  

 

Pernikahan di Bawah Umur 

Pengertian pernikahan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa 

menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan 

hubungan suami isteri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon 

suami/calon isteri) yang usianya belum mencapai umur yang telah di tentukan oleh 

Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 3  Istilah pernikahan di bawah umur sering disebut juga dengan sebutan 

pernikahan dini, istilah ini lebih terkenal di lingkungan masyarakat. Disebut juga dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, yakni calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun.  

 

Batas Usia Nikah menurut Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 

                                                             
2 Poerwadarminta, 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.Hal.88 
3 http://www.google.com/pengertian pernikahan dibawah umur.html 

http://www.google.com/pengertian%20perkawinan%20dibawah%20umur.html
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Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) yaitu 

untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 4   Izin dari orang tua untuk 

melakukan pernikahan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 

tahun.Itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh 

melaksanakan pernikahan. Jika dianalisis lebih jauh, aturan batas usia nikah ini memiliki 

kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. batas usia nikah yang rendah 

bagi perempuan itu mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula 

pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan 

reproduksi wanita menjadi terganggu. 5  Dengan demikian, pengaturan usia ini 

sesungguhnya sesuai dengan prinsip pernikahan yang menyatakan bahwa calon suami 

dan istri harus dewasa jiwa dan raganya. Tujuannya, agar pernikahan itu menciptakan 

keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, 

tanpa berujung pada perceraian dini. 

. 

Kelompok yang Rentan Menjadi Korban Perkawinan di Bawah Umur 

Anak-anak 

Anak juga manusia, dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan 

menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok yang rentan, antara lain 

adalah anak, wanita hamil, orang lanjut usia, fakir miskin, dan penyandang cacat.6 

Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok masyarakat ini diklaim sebagai 

manusia yang lemah.usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya 

kerapkali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. 7  Untuk memperkuat upaya 

perlindungan anak, Indonesia telah memiliki Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak. Pasal 1 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan 

anak adalah segala kegiatan yang diupayakan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

 

Perempuan 

Sekalipun perempuan diakui memberikan konstribusi yang besar dalam sejarah 

eksistensi umat manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban 

kekerasan. perempuan seringkali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun 

pergaulan sosial. Keadaan ini disebabkan bahkan diperburuk oleh adanya persepsi salah 

di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Kondisi ini terus berlangsung karena 

bertahannya stereotip dan praktik-raktikkepercayaan agama dalam balutan budaya yang 

merugikan perempuan.Dalam persoalan perkawinan di bawah umur misalnya, meski 

yang menjadi korban juga anak lelaki namun mayoritas anak yang menikah di usia dini 

adalah perempuan. Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang 

berbeda dari pria, yaitu: haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Suatu proses yang sangat 

menentukan derajat kesehatan diri dan anak yang dikandungnya. Organ reproduksi 

perempuan harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri 

perempuan.  

 

 

 

                                                             
4 Wila Chandrawila Supriadi, 2001. Perempuan dan Kekerasan Dalam Pernikahan, Mandar Maju, Bandung, Hal.80 
5 Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Mandar Maju, Bandung, Hal.26 
6 Majda El-Muhtaj, 2008. Dimensi Hak Asasi Manusia, Raja Grafindo Persada, Bandung,Hal.223-224 22Opchit, Hal.29 
7 Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Mandar Maju, Bandung, Hal.3 
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Resiko dan Bahaya dari Perkawinan Anak di Bawah Umur 

Perkawinan di usia dini mendatangkan banyak resiko dan bahaya, seperti kematian di 

usia dini muda, terjangkit problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan  

menderita buta aksara (karena tidak mengenyam pendidikan dasar) : 1) kehamilan 

premature, kehamilan pada usia dini muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik 

bagi ibu muda maupun bayinya. Ibu muda beresiko melahirkan bayi premature dengan 

berat badan di bawah rata-rata.; 2) kematian ibu, resiko kesehatan pada ibu yang muda 

usia juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang 

berusia antara 10-14 tahun resiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar 

dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling 

dominan dalam kematian gadis antara usia 15-19 tahun.; 3) hubungan seksual yang tidak 

aman, Karenanya, mereka pun tidak familiar dengan isu-isu dan layanan kesehatan 

reproduksi yang bersifat dasar termasuk resiko tertular HIV. Tidak jarang, problemnya 

adalah ketiadaan izin dari pasangan yang berpikiran sangat tradisional dan konservatif.8; 

4) tidak berpendidikan, bisa dipastikan, pengantin anak-anak adalah generasi putus 

sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi 

menjadi tertundabahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku 

pendidikan.9; 5) kekerasan rumah tangga, gadis-gadis muda yang dikawinkan di usia dini 

lazimnya bersuamikan pria yang berusia jauh lebih tua dari dirinya.Akibat margin usia 

yang sangat lebar inilah hampir selalu muncul problem komunikasi keluarga maupun 

seksual di antara keduanya. Model perkawinan dengan selisih usia terpaut jauh itu pada 

gilirannya sering menghadirkan “mimpi buruk” bagi pengantin perempuan, dimana 

mereka mengalami kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya. 

Analisa dan Pembahasan 

Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur 

Permohonan ijin nikah yang telah dikabulkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama dan 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inracht) dibuat rangkap 3 (tiga), satu untuk arsip 

Negara yang disimpan di Pengadilan Agama, satu untuk pemohon, dan yang satu 

merupakan salinan untuk Kantor Urusan Agama (KUA). Salinan yang diterima KUA 

inilah yang menjadi awal proses dilaksanakannya perkawinan dibawah umur. 

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur setelah berlakunya Undang undang Perkawinan 

Nomor 1 tahun 1974, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 harus mendapat ijin dari 

Pengadilan, yang dalam hal ini perkawinan yang dilakukan menurut Agama Islam, maka 

ijin tersebut didapatkan dari Pengadilan Agama. Permohonan Dispensasi Nikah usia dini 

di Pengadilan Agama Tuban tercatat pada tahun 2012 tercatat 131 perkara pengajuan 

Diska, sedangkan di tahun 2013 pengajuan Diska yang masuk di Pengadilan Agama 

Tuban, sebanyak 168 kasus, 2 dicabut dan 163 dikabulkan, di tahun 2014, sebanyak 184 

kasus yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama dari 188 kasus Diska yang diajukan, 

sementara ditahun 2015 angka Diska di Tuban semakin meningkat secara signifikan 

sebanyak 224 khasus Diska diajukan , 219 pengajuan Diska dikabulkan, 3 dicabut, 

sedangkan 2 khasus di tolak oleh Pengadilan Agama Tuban. Sementara ditahun 2016 

pengajuan Diska sejak bulan Januari hingga bulan Agustus tercatat 126 permohonan 

Dispensasi Nikah, 112 dikabulkan dengan berbagai alasan17. 

 

Angka dispensasi kawin dibawah umur di Kabupaten Tuban memang tergolong tinggi 

apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Pengadilan Agama, kerap 

                                                             
8 Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil, 2011. Kontroversi Perkawinan Anaka Di Bawah Umur, Mandar Maju, Bandung, Hal.81  
9 Ibid, Hal.86 
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tidak bisa menolak permohonan dispensasi kawin lantaran seluruh syarat permohonan 

sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

“Kebanyakan, hamil dulu. Lalu dinikahkan meskipun masih di bawah umur,” jelas Wakil 

Panitera Pengadilan Agama Tuban, Mat Busyiril saat ditemui peneliti diruangannya (13 

September 2016). Berikut data penelitian dari tabel 1 yang didapat dari PA Tuban.   

 

Faktor keinginan Sendiri 

Selain faktor ekonomi, perkawinan di bawah umur yang dilakukanmasyarakat Tuban atau 

yang mengajukan di Pengadilan Agama Tuban sebabkan karena adanya kemauan sendiri 

dari pasangan tersebut. Mereka sudah berhubungan cukup lama dan tidak ingin 

terjerumuskedalam hal yang dilarang agama dan mencegah kemaslahatan 

sehinggamereka berkeinginan untuk meneruskan hubungan kejenjang 

perkawinanwalaupun umur keduanya masih di bawah umur.   

 

Faktor Pendidikan 

Perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi di Tuban disebabkankarena kurangnya 

pengetahuan antara orangtua dan anak mengenaiperkawinan. Hal ini disebabkan baik 

orang tua atau anaknyaberpendidikan antara SD sampai SMP, sehingga mereka tidak 

pernahmengetahui arti perkawinan.Bahkan orang-orang yang sudah menikahpuluhan 

tahun sampai sekarang belum mengetahui arti perkawinan.. Seperti yang diungkapkan 

Iskak “kebanyakan calon pasangan yangingin menikah pada usia dibawah umur rata-rata 

memiliki pendidikan yangkurang antara lulusan SD sampai SMP, karena rendahnya 

pendidikanmaka mereka mempunyai pandangan yang sempit tentang arti 

pernikahantanpa memikirkan dampak yang akan timbul yang mereka fikirkan 

hanyakesenangan sesaat, itu disebabkan karena belum matangnya fisik danmental kedua 

calon mempelai. 

 

Faktor Orang Tua. 

Faktor orangtua merupakan faktor yang dominan adanya perkawinandibawah 

umur, dimana orangtua akan segera menikahkan anaknya jikasudah menginjak besar. Hal 

ini merupakan hal yang sudah biasa atauturun-temurun. Sebuah keluarga yang 

mempunyai anak gadis tidak akanmerasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. 

Orangtua akan merasatakut apabila anaknya menjadi perawan tua dan takut kalau 

anaknyamelakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama 

baikkeluarganya. Hubungan anaknya dengan kekasihnya sudah terlalu dekat maka 

iamengambil keputusan untuk segera menikahkan anaknya.pada usia dibawah umur 

alasannya karena dari padakeduanya mondar-mandir, runtang-runtung tidak jelas lebih 

baikmenikahkan keduanya dan ngoyak-oyak keluarga laki-laki agar segeramelamar 

anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yangmelanggar norma agama dan 

mengurangi gunjingan tetangga. 

 

Faktor Hamil Terlebih Dahulu 

Selain keempat faktor diatas faktor kehamilan adalah faktor palingbanyak yang 

menyebabkan perkawinan dibawah umur.Kehamilan diluarnikah banyak disebabklan 

karena pergaulan remaja jaman sekarang yangterlalu luas dan bebas, atau masyarakat 

lebih mengenal dengan sebutan(kecelakaan atau populer dengan istilah married by 

accident), dan lain-lain.  

 

Cara Mencegah Banyaknya Pernikahan Dini 

Masa remaja sering disebut sebut sebagai masa pubertas ini jika tidak dimanage 

dengan baik dan benar akan berdampak kepada masalah-masalahsosial yang sangat sulit 

untuk dipecahkan, seperti timbulnya fenomenapacaran, MBA (married by accident) satu 

istilah bagi sepasang muda-mudiyang menikah disebabkan sang wanitanya telah diberi 
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"persekot" duluan. Munculnya fenomena pacaran pada sebagian pasangan muda-mudi 

denganalasan bahwa untuk menuju pada pernikahan harus mengenal dengan baikcalon 

pasangan, agar dapat lebih mengetahui dan mengenal karakter masingmasing.Padahal 

secara rasional pacaran lebih banyak membawa dampaknegative daripada dampak positif. 

Pernikahan dibawah umur juga mempunyai banyak dimensi yangmelatarbelakangi, antara 

lain pergaulan yang terlalu bebas sehinggamenyebabkan perempuannya hamil, 

pemahaman keagamaan yang kurang,pendidikan rendah dan masalah ekonomi. Kesemua 

faktor tersebutmempunyai implikasi, baik dalam rentang waktu dekat bahkan pada 

waktuyang panjang. Bahkan secara mencengangkan kita bisa katakan bahwapernikahan 

dibawah umur merupakan kenyataan yang membuat kita selaludiliputi masalah. Untuk itu 

kita memerlukan satu terobosan agar kita bisakeluar dari masalah tersebut, sehingga akan 

lahir generasi-generasi yangunggul dan berguna. Menurut Presidium Wilayah Koalisi 

Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Tuban Zakiyatul Munawaroh10.  
 

Tabel 1. Laporan Perkara Yang Diputus Dari Pengadilan Agama Tuban Agustus 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
10 Wawancara tanggal 21 Febuari 2016, Hotel Bali Rich, dalam acara sosialisasi bahaya dan tingginya angka Diska di 

Tuban dalam 5 tahun terakhir. 
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Simpulan 

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan dimasyarakat belum 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bagi 

laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, apabila belum cukup 

umur harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dampak negatif yang timbul 

dari perkawinan usia dibawah umur meliputi terjadinya pertengkaran dan percekcokan 

dalam rumah tangganya yang menyebabkan perceraian, dampak pada anak-anaknya yaitu 

rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada 

perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan 

diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas 

kejadian tersebut. Dampak terhadap kesehatan bagi wanita reproduksi menjadi terganggu 
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Abstract 

 

According to the Environmental Protection Agency (EPA) the formalin threshold that 

may enter the body in the form of food for adults is 15mg / kg per day (Environmental 

Protection Agency, 1991). Acute effects can occur after consuming formalin-containing 

foods with doses above 15 mg / kg / day. Based on clinical trials, the dose tolerance of the 

human body to the ongoing reference dose for formaldehyde is 0.2 mg / kg / day for 30 

years, and poses health risks such as kidney damage. Because the accumulation of 

formaldehyde is harmful to health, formalin is not allowed at all in food. This is in 

accordance with the Indonesian National Standard (SNI) which states that harmful 

chemicals such as formalin should not be in food. Problem formulation in this research 

how law enforcement to circulation of food additive material of formalin to fish in 

jurisdiction of Polsek Palan and who is responsible for circulation of additional material 

of formalin dangerous food to fish in jurisdiction of Polsek Palang. Objectives and 

Benefits of this research is to know the law enforcement on the circulation of additional 

material of formalin dangerous food to fish in the jurisdiction of Polsek Palang and to 

know the party responsible for the circulation of additional material of formalin 

dangerous food in fish in jurisdiction of Polsek Palang. Method of juridical / normative 

approach empirical. The approach is juridical because the research is based on legal 

method, especially legal science related to the laws and legal principles that apply 

especially in this case related to the crime on food, Law no. 8 of 1999 on Consumer 

Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, Permenkes RI. No: 722 / Menkes / Per / IX / 

1988, Concerning Additional Materials Used and PermenkesNomor1168 / MENKES / 

PER / X / 1999 About Prohibited Supplemental Materials. 

 

Key word : Formalin, Fresh Fish Processing, Consumer Protection 

 

Abstrak 
 

Menurut Environmental Protection Agency (EPA) ambang batas formalin yang boleh 

masuk ke dalam tubuh dalam bentuk makanan untuk orang dewasa sebesar 15mg/kg per 

hari (Environmental Protection Agency,1991). Dampak akut dapat muncul setelah 

mengkonsumsi makanan mengandung formalin dengan dosis diatas 15 mg/kg/hari. 

Berdasarkan uji klinis, dosis toleransi tubuh manusia pada pemakaian terus-menerus/ 

reference dose untuk formalin adalah sebesar 0,2 mg/kg/day selama 30 tahun, dan 

menimbulkan resiko kesehatan seperti kerusakan ginjal. Karena akumulatif dari formalin 

berbahaya bagi kesehatan, maka formalin tidak diizinkan sama sekali ada pada makanan. 

Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)  yang menyebutkan bahwa zat 

kimia berbahaya seperti formalin tidak boleh ada di makanan. Rumusan Masalah dalam 

penelitian ini bagaimanakah penegakan hukum terhadap peredaran bahan tambahan 

makanan berbahaya formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palan dan siapakah 

yang bertanggung jawab terhadap peredaran bahan tambahan makanan berbahaya 

formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palang. Tujuan dan Manfaat penelitian ini 

yaitu yaitu mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran bahan tambahan makanan 

berbahaya formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palang dan mengetahui pihak 
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yang bertanggung jawab terhadap peredaran bahan tambahan makanan berbahaya 

formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palang. metode pendekatan yuridis/ 

normatif empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan 

menggunakan kaedah hukum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku terutama dalam hal ini yang 

berkaitan dengan tindak pidana tentang pangan, Undang-undang No. 8 tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Permenkes RI. No: 722/Menkes/Per/IX/1988, tentang Bahan Tambahan Yang 

Digunakan dan PermenkesNomor1168/MENKES/PER/X/1999 Tentang Bahan 

Tambahan Yang  Dilarang. 

 

Kata Kunci: Formalin, Pengolahan Ikan Segar, Perlindungan Konsumen 

 

Pendahuluan 

Pangan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada 

pasal 1 ayat (1) menyatakan: “pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, 

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman”1 . Kenyataan yang berbeda terjadi pada 

pangan segar yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat dengan pengolahan dilakukan 

sendiri di rumah. Contohnya pada ikan segar, tahu, daging dll. Agar barang dagangan 

tetap awet dan terlihat tetap segar serta tetap laku dijual, maka produk pangan tersebut 

pedagang atau penjualnya sering mengawetkan bahan pangannya dengan bahan pengawet 

yang tidak jarang justru bahan pengawet tersebut berbahaya atau merusak kesehatan 

organ tubuh manusia, misalnya formalin. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa 

pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan melakukan pengolahan produk 

pangannya dengan menambahkan bahan berbahaya tanpa diketahui oleh konsumennya. 

Untuk itu, diperlukan peran Pemerintah dalam pengawasan untuk mengatasi bahaya 

penggunaan bahan pengawet terhadap produk pangan baik yang dilakukan oleh pedagang 

atau pelaku usaha. Terutama terhadap pangan segar berupa ikan, dimana ikan yang telah 

mati cepat sekali membusuk dibandingkan dengan daging sapi, buah, ataupun sayuran, 

daging ikan lebih cepat mengalami proses kemunduran mutu (proses pembusukan). Hal 

ini disebabkan oleh aktivitas mikroba (jasad renik) yang terdapat dalam seluruh lapisan 

daging ikan, terutama bagian insang, isi perut, dan kulit (lendir). Salah satu cara untuk 

menghindari pembusukan adalah dengan penggaraman.  

Penggaraman merupakan cara pengawetan yang praktis sekaligus efektif dan efisien 

untuk ikan-ikan yang ukuran dan jenisnya tidak seragam. Ikan hasil penggaraman disebut 

dengan ikan asin. 2  Meskipun ikan asin sangat memasyarakat, ternyata pengetahuan 

masyarakat mengenai ikan asin yang aman dan baik untuk dikonsumsi masih kurang. 

Kita tahu dan mendengar bahwa akhir-akhir ini terdapat penggunaan zat kimia berbahaya 

didalam makanan segar seperti ikan segar dan ikan asin, yaitu seperti pengawetan 

makanan dengan formalin dan boraks. Formalin yang dicampurkan pada makanan dapat 

menjadi racun bagi tubuh karena sebenarnya bukan merupakan bahan tambahan 

makanan.3 .  

Pelarangan terhadap penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan sudah 

ada sejak dikeluarkananya peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 
2 Abbas Siregar Djariah, 2004, Ikan Asin, Yogyakarta: Kanisius. H. 9 
3 Nurheti Yuliarti, 2007, Awas! Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan, Yogyakarta: Penerbit CV 

Andi Offset. H. 3 
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Tahun 1988. Namun, dalam kenyataannya masih ada sekelompok masyarakat yang 

memanfaatkan formalin sebagai pengawet makanan, termasuk produk-produk perikanan 

dan peternakan. Formalin dipilih karena harganya murah, mudah didapat, pemakaiannya 

pun tidak sulit, dan dapat menjaga bobot ikan sehingga sangat diminati sebagai pengawet 

oleh produsen pangan yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan bahan pengawet 

seperti formalin pada makanan atau pangan sesungguhnya telah melanggar beberapa 

ketentuan yang telah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara 

lain: 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha 

Umum yaitu pasal 2 sub 2, pasal 4 dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); 2) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu Pasal 90 ayat (1) Setiap Orang dilarang 

mengedarkan Pangan tercemar. Ayat (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa Pangan yang: a) mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat 

membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; b) mengandung cemaran yang melampaui 

ambang batas maksimal yang ditetapkan; c) mengandung bahan yang dilarang digunakan 

dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; d)  mengandung bahan yang kotor, busuk, 

tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal 

dari bangkai; e)  diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau f) sudah kedaluwarsa. 

 . 

Rumusan Masalah 

Penelitian ini membatasi 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimanakah 

penegakan hukum terhadap peredaran bahan tambahan makanan berbahaya formalin pada 

ikan di wilayah hukum Polsek Palang; 2) siapakah yang bertanggung jawab terhadap 

peredaran bahan tambahan makanan berbahaya formalin pada ikan di wilayah hukum 

Polsek Palang. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Sama halnya dalam rumusan masalah, dalam  penelitian ini mempunyai 2 (dua) 

tujuan, yaitu: 1) mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran bahan tambahan 

makanan berbahaya formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palang; 2) mengetahui 

pihak yang bertanggung jawab terhadap peredaran bahan tambahan makanan berbahaya 

formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palang. 

 

Metode Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Polsek Palang terutama di Unit Reserche dan 

Kriminal Polsek Palang. Pemilihan lokasi penelitian di wilayah hukum Polsek Palang 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) wilayah 

hukum Polsek Palang adalah dengan wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai nelayan dan sebagai pegusaha dibidang perikanan; 2) wilayah hukum Polsek 

Palang adalah wilayah hukum di Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan wilayah 

hukum Polres Lamongan atau wilayah hukum Polsek Paciran; 3) wilayah hukum Polsek 

Palang adalah mayoritas berpenduduk sebagai nelayan dan pedagang atau pengusaha 

dibidang perikanan, maka tentu akan dimungkinkan banyak para pedagang yang 

melakukan praktek curang dengan menjual belikan ikan yang telah diberi obat pengawet 

seperti formalin dan atau borak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis/ normatif empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian 

bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum, khususnya ilmu hukum yang 

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku 

terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana tentang pangan, Undang-

undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes RI. No: 722/Menkes/Per/IX/1988, tentang 

Bahan Tambahan Yang Digunakan dan Permenkes Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 

Tentang Bahan Tambahan Yang Dilarang. 
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Kajian Teori 

Formalin 

Dalam fakta dilapangan sebagai bahan pengawet untuk makanan, minuman dan 

produk-produk makanan lain, baik produk olahan maupun barang makanan jadi atau dari 

alam ada banyak macamnya, namun yang paling sering ditemukan dan digunakan oleh 

maasyarakat adalah bahan pengawet jenis formalin dan borak. Terutama yang paling 

banyak ditemukan adalah bahan pengawet formalin. Formalin adalah jenis bahan 

pengawet yang bukan untuk makanan atau sejenisnya. Menurut fatwa Majelis Ulama 

Indonesia No. 43 Tahun 2012, yang dinamakan formalin adalah senyawa Formaldehyde 

(HCHO), sering disebut formic aldehyde atau methyl aldehyde, yang sebenarnya 

merupakan gas, tetapi umumnya diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, 

tidak berwarna dan berbau tajam yang disebut larutan formalin, dengan konsentrasi 

maksimum 40%, dan seringkali mengandung metanol sebagai penstabil. 4  Formalin 

sebagai bahan pengawet merupakan bahan beracun dan berbahaya Formalin adalah 

larutan 30 s/d 40% formaldehid dalam air jika masuk pada tubuh manusia dengan kadar 

tinggi mempunyai reaksi secara kimia dan dapat menekan fungsi sel dan dapat 

menjadikan kematian sel dan bahan ini lazim digunakan sebagai pengawet jenazah.5  

Sedangkan dari aspek medis, formalin yang biasanya diperdagangkan di 

pasaran dengan nama berbeda-beda yaitu antara lain: Formol, Morbicid, 

Methanal, Formic aldehyde, Methyl oxide, Oxymethylene, Methylene aldehyde, 

Oxomethane, Formoform, Formalith, Karsan, Methylene glycol, Paraforin, 

Polyoxymethylene glycols, Superlysoform, Tetraoxymethylene, Trioxane adalah 

nama dagang larutan formaldehid dalam air dengan kadar 30-40 %. Dipasaran 

formalin dapat diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan, yaitu dengan kadar 

formaldehidnya 40,30,20,dan 10 % serta dalam bentuk tablet yang beratnya 

masing-masing sekitar 5 gram. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan 
baunya sangat menusuk. Didalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam 

air, biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet.6 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

 Didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, 

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berbeda dengan yang 

dimaksud pangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

pangan, yaitu: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang di olah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan 

bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan 

makanan atau minuman. Sedangkan yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah 

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran 

biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

                                                             
4 Ibid. Angka 1 
5 Bintari Dyah R. Dkk. Perlindungan Bagi Konsumen terhadap Terhadap Keamanan Pangan Atas 

Penggunaan Formalin pada Ikan. Studi Kasus di Kabupaten Suka Bumi 
6 Cahyo Saparinto, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius, Yogyakarta, 2006, h. 54 
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masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi7. Selain keamanan pangan sebagaimana 

tersebutb diatas, juga ada yang dinamakan sanitasi pangan yaitu: upaya untuk 

menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas 

dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Pada pasal  138: Setiap Orang yang 

melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan 

apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan 

kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 

(empat miliar rupiah). Pasal 140: Setiap Orang yang memproduksi dan 

memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan 

Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah). 

 

Analisa dan Pembahasan 

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Bahan Tambahan Makanan Berbahaya 

Formalin Pada Ikan Diwilayah Hukum Polsek Palang 

Aspek yuridis penyimpangan dalam pemakaian formalin dapat membahayakan, 

perbuatan ini harus di cegah dan ditindak secara tegas oleh pemerintah yang memiliki 

kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari penggunaan bahan tambahan yang 

mengandung formalin yang tidak sesuai peraturan. 

Kebijakan keamanan pangan dan pembangunan gizi nasional merupakan bagian 

kebijakan pangan nasional termasuk penggunaan formalin. Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan telah melakukan sosialisasi penggunaan formalin yang diizinkan dalam proses 

produksi makanan dan minuman sesuai Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang 

Kesehatan.  

Aspek yuridis Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain 

pada Ayat (6): “makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar, persyaratan 

kesehatan, dan /atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk 

dimusnahkan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan”. 

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

yaitu Hak-hak konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 4 menyatakan bahwa:a) hak atas keamanan, kenyamanan, 

dan keseluruhan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa, b) hak untuk memilih dan 

mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan, c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa, d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang digunakan, e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan 

dan upaya penyelesaiaan sengketa perlindungan konsumen secara patut, f) hak untuk 

mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, g) hak untuk diperlakukan atau dilayani 

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, h) hak untuk mendapatkan kompensasi, 

ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, i) hak-hak yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yaitu pasal 21 

huruf (a) : “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, 

berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. 

Pasal 55 yaitu: barang siapa yang dengan sengaja bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 21 

huruf (a), Pasal 26 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).  

                                                             
7 Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan 
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Pertanggungjawaban Terhadap Peredaran Bahan Tambahan Makanan Berbahaya 

Formalin Pada Ikan Diwilayah Hukum Polsek Palang.  

Dasar pembebanan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah: 1) 

negligence adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (standard of conduct) 

yang ditetapkan oleh Undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap 

resiko yang tidak rasional. Yang di maksudkan dalam hal ini adalah adanya perbuatan 

kurang cermat yang merugikan orang lain, yang semestinya seorang penjual atau 

konsumen mempunyai duty of care. Untuk dapat menggunakan negligence sebagai dasar 

gugatan sebagai dasar gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya 

suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian yang tidak sesuai dengan sikap hati- hati 

yang normal, b) yang dibuktikan adalah tergugat (pelaku usaha) lalai dalam duty of care 

terhadap penggugat (konsumen), c) kelakuan itu sebenarnya penyebab nyata (proximate 

cause) dari kerugian yang timbul.  

Adanya duty of care pada produsen mengalahkan asas caveat emptor 

(waspadalah pembeli) yang berlaku sebelumnya, dimana pembelilah yang menanggung 

resiko yang dideritanya karena mengkonsumsi produk yang dibelinya secara tidak hati-

hati. Pembuktian adanya negligence mencakup pembuktian atas:a) kerugian yang 

dideritanya ditimbulkannya oleh cacat yang ada pada produk, b) bahwa cacat tersebut 

telah ada pada pernyataan, c) bahwa cacat pada produksi disebabkan oleh kurang 

cermatnya pelaku usaha, d) warranty (Breach of warranty) . Gugatan konsumen terhadap 

produsen berdasarkan breach of warranty (pelanggaran janji, jaminan) ini didasarkan 

pada suatu hubungan kontrak. Produsen secara tegas atau diam-diam memberi jaminan 

bahwa produknya dapat memenuhi kebutuhan. Pada umumnya warranty (janji, jaminan) 

itu dapat dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu: a) expres warranty, janji, jaminan yang 

dinyatakan secara tegas (eksplisit), b) implied warranty, janji, jaminan yang dinyatakan 

secara diam-diam (implisit).   

Strict liability (tanggungjawab mutlak), berkaitan dengan negligence dan 

warranty, konsumen akan mengalami kesulitan yang besar dalam mengajukan 

gugatannya, yang ternyata sulit dilakukan dalil-dalil gugatannya, yang ternyata sulit 

dilakukan dengan cara yang memuaskan karena konsumen yang tidak dapat memperoleh 

bukti-bukti dan tidak memahami proses produksi. Gugatan berdasarkan negligence, 

meskipun tampak sederhana tetapi bagi konsumen sulit menunjukkan dengan tepat 

dimana dan kapan produsen telah melakukan kelalaian yang menimbukan kerugian 

baginya. Sebaliknya pelaku usaha akan lebih mudah mengajukan bukti lawan yang 

dengan segera mematahkan tuntutan konsumen. Karena kesulitan-kesulitan itu maka 

praktik peradilan (case law), dalam perkembangannnya menemukan jalan lain yang 

dengan membebankan tanggungjawab mutlak pada pelaku usaha yang disebut dengan 

strict liability.  

Menurut ketentuan ini pelaku usaha langsung bertanggungjawab atas kerugian 

yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat tanpa penggugat terlebih dahulu 

membuktikan kesalahan pelaku usahatergugat. Artinya konsumen beban penggugat untuk 

membuktikan kesalahan tergugat dihapuskan, sehingga gugatan cukup hanya 

membuktikan bahwa ia telah menderita kerugian karena mengkonsumsi barang dari 

tergugat. Pelaku usaha dibebani pembuktian, artinya pelaku usaha sebagai tergugatlah 

yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam hal memproduksi barang dengan 

menunjukkan langkah-langkah pengamanan yang telah dilakukannya sudah memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Dari pengamatan dilapangan dari beberapa kasus yang telah 

terjadi di wilayah hukum Polsek palang sebagaimana tersebut diatas tidak ada satupun 

kasus yang kemudian oleh masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang peduli 

terhadap konsumen melakukan gugatan atas peredaran ikan yang diberi bahan tambahan 

pengawet berupa formalin. Padahal kasus-kasus tersebut telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap dan terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran sebagaimana 
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diatur dalam pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: 

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang 

diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu 

tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Padahal 

apabila kita melihat mengenai pertanggungjawaban peredaran bahan tambahan yang 

dilarang tersebut jelas telah memenuhi pertanggungjawaban dimana pelaku/pedagang 

telah mengedarkan makanan/ikan yang tidak sesuai dengan kelakuan (standard of 

conduct) yang ditetapkan oleh Undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat 

terhadap resiko yang tidak rasional. Pelaku hanya menanggung pertanggungjawaban 

secara pidana, yaitu dengan diputus bersalah telah melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP, 

namun pertanggungjawaban secara perdata terhadap korban makanan/ikan yang dijual 

belikan tidak ada, padahal hal itu jelas menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen, 

namun permasalahannya adalah dari pihak konsumen/pembeli/korban tidak ada yang 

mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku/pedagang/penguaha yang mengedarkan 

ikan berformalin tersebut. 

 

Simpulan 

Dari seluruh permasahan yang telah dimuat dalam rumusan masalah dan telah 

dilakukan pembahasan baik secara yuridis maupun secara faktual. Kesimpulannya 

adalahg sebagai berikut bahwa penegakan hukum terhadap peredaran bahan tambahan 

makanan berbahaya formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palang telah dilakukan 

dengan baik, hal itu terbukti dengan telah diprosesnya para pelaku usaha ikan yang telah 

terbukti memberikan tambahan bahan makanan yang dilarang berupa formalin pada ikan 

yang dijualnya, namun dalam penegakan hukum Penyidik tidak memberlakukan Undang-

undang secara khusus (lex specialist) yang telah berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 

18 tahun 2012 tentang Pangan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1996, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebaliknya Penyidik mengenakan 

pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana ancaman hukumannya 

lebih tinggi, yaitu hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. 

Bahwa, pertanggungjawaban terhadap peredaran bahan tambahan makanan 

berbahaya formalin pada ikan di wilayah hukum Polsek Palang bagi pelaku/pengusaha 

yang memberi tambahan bahan makanan yang dilarang seperti formalin ternyata hanya 

sebatas pada pertanggungjawaban hukum pidana. Sedangkan pertanggungjawaban secara 

perdata tidak pernah dilakukan, karena memang dari korban/konsumen atau yang 

diwakili oleh lembaga sosial masyarakat tidak ada yang mengajukan gugatan secara 

perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 
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Abstract 

The foundation as a legal entity to be done based on the requirements and ratification by the 

Minister of Justice and Legislation, as required by Law No. 16 of 2001 raises disagreements 

among lawyers. In this Era of Globalization, the legalization of the foundation can be done 

online with the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of 

Indonesia No. 2 of 2016 on the Procedures for Approval of Legal Entity and Approval of 

Amendment of Articles of Association and Submission of Notification of Changes of Articles of 

Association and Changes of Foundation Data. This study raises the topic of discussion on how 

the Implementation of Endorsement of Foundations online according to Law No. 28 of 2004 is 

looming Changes to Law No. 16 of 2001 on the Foundation. The research method used is the 

study of normative law derived from the systematic laws and regulations, then the conclusion is 

that in the current global era all public services have been enhanced by the government not 

except on legal services to society oelh Ministry of Justice and Human Rights who have made 

The rules on the foundation can then add the rules on the exclusion of online foundation 

registration, but it may be necessary to note that there is a place or location of people who can 

not access the internet so they can register the foundation with a conventional or manual system 

to provide legal certainty and protection law. 

Keywords: Foundation, Online System, Public Service, Ministry of Law and Human Rights 

 

Abstrak 

 

Status yayasan sebagai badan hukum yang harus dilakukan berdasar persyaratan dan 

pengesahan oleh Menteri kehakiman dan Perundang-undangan, sebagaimana yang  disyaratkan  

oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2001 menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli 

hukum. Pada Era Globalisasi ini Pengesahan yayasan dapat dilakukan secara online susuai 

dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 

2016 Tentang tata cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan 

Data Yayasan. Penelitian ini mengangkat topik pembahasan mengenai bagaimana Pelaksanaan 

Pengesahan Yayasan secara online menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tertang 

Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah studi hukum normatif bersumber pada sistematika peraturan perundang-

undangan, maka kesimpulan yang didapat yaitu pada era global saat ini segala layanan publik 

telah ditingkatkan oleh pemerintahan tidak kecuali pada layanan hukum untuk masyrakat oelh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat peraturan tentang yayasan 

maka dapat menambahkan peraturan tentang pengecualian pendaftaran yayasan secara system 

online, tetapi mungkin perlu diperhatikan bahwa ada tempat atau lokasi masyarakat yang tidak 

dapat mengakses internet, sehingga mereka tetap dapat melakukan pendaftaran pendirian 

yayasan dengan sistem konvensional atau manual untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum. 
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Kata Kunci: Yayasan, Sistem Online, Layanan Publik, Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia 

 

Pendahuluan 

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 disebutkan ‘Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasr atas azas Kekeluargaan ‘  dari uraian pasal tersebut tersebut terdapat 

dasar perekonomian Indonesia  dimana kemakmuran masyarakatlah  yang diutamakan, bukan 

kemakmuran orang seorang, Pasal tersebut menjadi landasan filosofis bagi berdirinya yayasan 

di Indonesia. Berbeda dengan tujuan pendirian Perseroan Terbatas, tujuan filosofi pendirian 

yayasan dipahami sebagai tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nir laba atau 

non laba). Oleh karenannya tujuan dari pendirian yayasan diidentikan dengan kegiatan sosial, 

keagamaan, pendidikan kemanusiaan dan lainnya. Di Indonesia, ribuan yayasan didirikan  oleh 

masyarakat, Keberadaan yayasan bisa dilihat dari Jakarta sampe ke kota-kota kecil di pelosok 

tanah air, Pendirian yayasan  di Indonesia sampai saat ini  hanya berdasar atas kebiasaan 

yurisprudensi Mahkamah Agung  karena belum ada Undang-undang yang mengaturnya, 

Berdasar  kebiasaan  yang ada yayasan didirikan dengan Akta Notaris. Dan didaftarkan di 

Panitera Pengadilan  Negeri Setempat dimana yayasan didirikan, proses pendirian  yayasan 

yang mudah mendorong orang untuk  mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. 

Akibat dari tidak adanya Undang-undang  yang mengatur tentang yayasan, Fakta 

menunjukan kecenderungan masyarakat untuk mendirikan yayasan dengan maksud  untuk 

berlindung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan untuk 

mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan melainkan adakalannya juga 

bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun untuk memperkaya diri pendiri, pengurus dan 

pengawas. Seringkali yayasan digunakan oleh Pendiri  dan Pengurus sebagaimana layaknya 

perseroan terbatas, Yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk melakukan usaha bisnis, 

untuk mengelola gedung secara komersial, untuk menjalankan biro perjalanan dan menjalankan 

usaha penyaluran tenaga kerja diluran negeri, Dalam hal ini yayasan digunakan sebagai  badan 

usaha, Juga termasuk  perusahaan-perusahaan yang mendirikan yayasan  untuk dimanfaatkan 

dalam menjalankan usaha disamping untuk mendapat keringanan pajak. 

Salah satu contoh kasus hukum yang melibatkan yayasan adalah kasus penyalahgunaan 

dana non bugeter bulog yang menyeret Ketua DPR Akbar Tanjung menjadi salah satu terpidana, 

telah melibatkan Yayasan Raudatuljanah yang eksistensinya tidak jelas, Dari kasus tersebut 

memang bisa dilihat bretapa mudahnya yayasan dimanfaatkan untuk tujuan dan kepentingan 

yang tidak jelas. Melihat fenomena tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 

16 tahun 2001 tentang yayasan , “yayasan “ adalah  badan hukum yang terdiri dari  atas 

kekayaaan  yang dipsahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan  tertentu dibidang sosial , 

keagamaan dan kemanusiaan  serta tidak mempunyai anggota “ dalam  struktur organisasi 

yayasan tidak ada istilah Anggota, yang ada pengurus , Pembina dan pengawas. 

Dengan disahkanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tertang yayasan barulah ada 

kejelasan untuk menjelaskan apa sebenarnya yayasan itu, Hak yang sangat penting  dalam 

Undang-undang  tersebut adalah prmberian label badan hukum  terhadap yayasan. Menurut 

Todung Mulya Lobis, Bahwa Pendaftaran dan pengesahan tersebut merupakan suatu bentuk 

untuk intervensi pemerintah dalam  kehidupan organisasi, Undang-undang nomor 16 tahun 

2001 tentang yayasan tersebut dinilai merupakan adopsi dari Undang-undang nomor 1 tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas. 1 Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang  nomor 16 tahun 2001 

tentang Yayasan juncto Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang  Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan diatur bahwa yayasan dapat melakukan 

kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannnya dengan cara mendirikan 

badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Pasal tersebut menerangkan bahwa 

kegiatan usaha yayasan penting dilakukan dalam rangka tercapainnya tujuan dan maksud 

yayasan, Untuk itu,yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha supaya bisa melaksanakan  

                                                           
1  Forum Keadilan No.15, 15 Juli 2001 hal 21  
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kegiatan usahannya, adapun badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang berrgerak 

dibidang penanganan Hak Asasi Manusia, Kesenian, Oahraga, perlindungan konsumen, 

pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuaan2 

Kegiatan usaha di bidang pendidikan formal yang berbentuk yayasan yang juga 

diselenggarakan  oleh pemerintah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan juga perguruan tinggi, Sedangkan kegiatan usaha dibidang pendidikan non-

formal  yang berbentuk  yayasan misalnya pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), 

Lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, dan sanggar. Di sektor 

pendidikan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang 

pendidikan Nasional ada ketentuan bahwa pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan 

masyarakat harus dikelola oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial, demikian pula dengan 

sektor kesehatan dalam pasal 58 UU nomor 23 tahun 1990 tentang kesehatan yang 

mensyaratkan sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat termasuk rumah sakit 

harus berbadan hukum. Pemberian status yayasan sebagai badan hukum yang harus dilakukan 

berdasar persyaratan dan pengesahan oleh Menteri kehakiman dan Perundang-undangan, 

sebagaimana yang  disyaratkan  oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2001 menimbulkan 

perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum. Pada Era Globalisasi ini Pengesahan yayasan dapat 

dilakukan secara online susuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang tata cara Pengajuan Pengesahan Badan 

Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, Pasal 11 ayat 1 yang memyebutkan 

bahwa  

‘’Untuk memperoleh Keputusan Menteri  Mengenai Pengesahan  Badan HukuM 

Yayasan  sebagaiman dalam pasal 10, Pemohon harus mengajukan PermohonaN 

secara elektronik kepada Menteri” 

Sehubungan  dengan telah diundangkan Peraturan  Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan 

Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian  

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan pada tanggal 25 

Januari 2016 maka untuk  Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dan Perubahan 

Data Yayasan Pertanggal 25 Januari 2016 diajukan pemohon melalui Sistem Administrasi 

Badan Hukum. 

             

Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

“Bagaimana Pelaksanaan Pengesahan Yayasan secara online menurut Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2004 tertang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan? 

Dan bagaimana akibat hukum jika Pengesahan Yayasan  secara online melampaui 10 hari 

setelah tanggal  Penandatanganan Akta Yayasan  dihadapan Notaris ? 

      

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahi bagaimana Pelaksanaan  Penegasahan Yayasan Secara online menurut 

Undang-undang  nomor 28 tahun 2004 tentang  Perubahan atas Undang-Undang  nomor 16 

Nomor 2001 tentang Yayasan. 

2. Untuk mengetahui Akibat Hukum juka Pengesahan Yayasan secara online melampaui 10 

hari setelah tanggal Penandatanganan akta Yayasan di hadapan Notaris. 

Manfaat yang dapat dicapai dari hasil Penelitian Pokok permasalahan adalah: 

 1. Memberikan manfaat positif  bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam Pengesahan 

badan hukum Yayasan secara online 

                                                           
2 Penjelasan pasal 8 Undang-undang Yayasan 
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 2. Memberikan manfaat dan kontribusi antara lain bagi Pemerintah, Akademisi, Notaris dan 

Masyarakat Umum, manfaatnya adalah terkait dengan cara Pendaftaran Pengesahan 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif bersumber pada 

sistematika peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum tertulis yaitu 

aturan-aturan hukum mengenai yayasan yang diatur oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang juncto Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 

yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Yayasan tersebut. 

 

Kajian Teori 

Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum 

Suatu badan dapat dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila undang-

undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa syarat agar suatu badan/badan 

usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum terkait dengan sumber hukum, 

khususnya sumber hukum formal, yaitu : 

1. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 

2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi, 

3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin. 

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) cara yaitu : 

1. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hokum; 

2. Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan 

itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa badan itu adalah badan hukum.3 

Berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, semua 

perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan  

aktanya dengan meninjau atas tujuan dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. 

Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan 

hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. 

“Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang 

menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat 

mutlak bagi berdirinya suatu perseroan Terbatas sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.4 

Setelah adanya Undang-undang Yayasan, pengesahan dan pengumuman merupakan 

syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan. Syarat berdasarkan doktrin atau pandangan para ahli 

juga dapat menentukan suatu badan dikatan sebagai badan hukum. Ada beberapa doktrin atau 

pandangan para ahli yang menyebutkan syarat badan hukum, yaitu : 

a. Menurut Meijers5 

Suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya; 

2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum 

3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek 

saja, namun juga untuk waktu yang panjang 

                                                           
3 Anwar Borahima, 2010, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab 

Yayasan, Kencana, Jakarta, hal. 23 
4 Ibid., hal 24 
5 Lisman Iskandar, 1977, Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Majalah Yuridika 

No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hal. 24 
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4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk 

obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas 

dari kepentingan anggotanya. 

b. Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan6 

Suatu status badan hukum dapat diberikan untuk wujud-wujud tertentu, yaitu : 

1. Perhimpunan atau kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk 

mendirikan suatu badan 

2. Kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan tertentu 

c. Menurut Ali Rido:7 

Suatu perkumpulan/perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk dapat 

dikatakan sebagai badan hukum, yaitu : 

1. Ada harta kekayaan yang terpisah 

2. Memiliki tujuan tertentu 

3. Memiliki kepentingan tersendiri 

4. Adanya organisasi yang teratur 

d. Menurut Soeroso:8 

Suatu badan hukum dalam keikutsertaannya dalam pergaulan hukum harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu : 

1.  Memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya 

2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya 

 

Tentang Yayasan 

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa  dalam  segala  

hal,  bilamana  Hakim  harus  mengangkat  seorang  wali,  maka  perwakilan itu boleh 

diperintahkan kepada suatu perhimpunan ber badan hukum yang bertempat  kedudukan  disini  

pula, yang  mana  menurut  anggaran  dasar  nya, akta-akta pendiriannya  atau  reglemen-

reglemennya  berusaha  memelihara  anak-anak  belum dewasa untuk waktu yang lama. 

Sementara  dalam  Pasal  900 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  menyebutkan  bahwa  

tiap-tiap pemnerian  hibah dengan surat wasiat untuk  keuntungan  badan-badan amal,  lembaga 

keagamaan, gereja-gereja atau  rumah-rumah sakit, tidak  akan  mempunyai  akibatnya 

melainkan  kepada  pengurus  badan-bdan  tersebut,  oleh  Presiden  atau  oleh  suatu penguasa 

yang ditunjuk Presiden telah diberi kekuasaan untuk menerimanya. 

Dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum  dan  ketertiban hukum  agar  yayasan  ber 

fungsi  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya  berdasarkan keterbukaan  dan  akuntabilitas  

kepada  masyarakat,  maka  pada  tanggal  6  Agustus Tahun 2001 dibentuk Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mulai  berlaku  1  (satu)  tahun  kemudian  

terhitung  sejak  tanggal  diundangkan  yaitu tanggal  6  Agustus  2002,  dan  kemudian  pada  

tanggal  4  Oktober  2004  melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkan 

Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2004  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  16  

Tahun  2001  tentang yayasan. Undang-Undang  28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang  Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan ini  tidak  mengganti  Undang-

Undang  Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Perubahan  hanya  mengubah  sebagian  

Pasal-Pasal dari  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2001 tentang Yayasan. Dinamika  

perkembangan  peraturan  tentang  Yayasan  yang  cepat  ini  menunjukkan bahwa  masalah 

Yayasan tidak  sesedehana yang  dibayangkan  banyak orang,  dimana Undang-Undang ini 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai 

Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi  Yayasan  

sebagai  pranata  hukum  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu  di bidang social, 

                                                           
6 Sri Soedewi Masychun Sofwan, tanpa tahun, Hukum Badan Pribadi, Yayasan Badan Penerbit Gadjah 

Mada, Yogyakarta, hal. 29 
7 Anwar Borahima, op. cit., hal. 27 
8 Soeroso, 1999, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 147 
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keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan dari Undang-Undang ini, memberikan pemisahan antara 

peran Yayasan dan peran badan usaha yang didirikan, dalam hal ini Yayasan sebagai pemegang 

saham dalam suatu  bdan  usaha  tersebut  karena  adanya  penyertaan  modal  maksimal  25%  

dari  kekayaan  yayasan,  agar  tidak  terjadi  benturan  kepentingan  dan  tumpang  tindih 

kepentingan, terlebih bila  terjadi  masalah  yang  timbul  jika ada  larangan  terhadap organ 

yayasan.9 

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang  nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juncto 

Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 16 

tahun 2001 Tentang Yayasan, menegaskan  bahwa  Yayasan  harus  bertujuan  social,  

keagamaan,  dan  kemanusiaan. Selanjutnya  Pasal  3,  Pasal  7  dan  Pasal  8  Undang-Undang  

tersebut  memperkenankan  Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendir ikan 

suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

menyebutkan : 

“Yayasan  dapat  melakukan  kegiatan  usaha  untuk  menunjang  pencapaian maksud 

dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta 

dalam suatu badan usaha.” 

Esensi  Yayasan  sebagai  badan  hukum,  berdasarkan  pengaturannya  dalam Undang-

Undang Nomor  16 tahun  2001 tentang Yayasan, yaitu: 

Yayasan  pada  esensinya  adalah  kekayaan  yang  dipisahkan  oleh  Undang- 

Undang  kemudian  diberikan  status  hukum  (Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  16 

tahun  2001 tentang Yayasan;  

“Kekayaan adalah untuk mencapai tujuan  tertentu di  bidang sosial keagamaan dan 

kemanusiaan” 

 

Analisa dan Pembahasan 

Pelaksanaan Pengesahan Yayasan Secara Online menurut Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang 

yayasan  

Sebelum berlakunya Undang-undang  nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juncto 

Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 16 

tahun 2001 Tentang Yayasan, belum ada keseragaman tentang cara pendirian yayasan, oleh 

karena itu yayasan didirikan hanya berdasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat. Sebelum 

adanya Undang-Undang Yayasan, yayasan didirikan dengan akta Notaris, baik yayasan yang 

didirikan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan 

pemerintah dilakukan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau 

dengan akta Notaris sebagai syarat dibentuknya yayasan. Namun para pengurus yayasan tidak 

diwajibkan untuk mendaftarkan atau mengumumkan akta pendiriannya, ataupun mengajukan 

permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman pada saat itu. Tidak adanya aturan itulah 

yang menyebabkan tidak adanya keseragaman didalam pendirian yayasan. Banyaknya yayasan 

yang tidak berbadan hukum sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor  16 tahun  2001 tentang 

Yayasan dikarenakan tidak adanya aturan yang memaksa sehingga tidak ada keharusan bagi 

pengurus yayasan untuk mendaftarkan yayasannya. 

Setelah berlakunya Undang-undang  nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juncto 

Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 16 

tahun 2001 Tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan mengikuti tata cara 

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor  16 tahun  2001 tentang Yayasan tersebut. 

Dalam Undang-Undang Nomor  16 tahun  2001 tentang Yayasan diatur pendirian yayasan 

dengan 3 (tiga) proses, yaitu : 

1. Proses pendirian yayasan 

2. Proses pengesahan akta yayasan 

                                                           
9 L. Boedi Wahyono dan suyud Margono, “Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif atau Fungsi  

social”, Penerbit: Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, hlm. 8 
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3. Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum 

Pendirian yayasan terjadi dengan akta diantara para pendirinya, atau dengan surat 

hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Di dalam akta tersebut disebutkan maksud dan 

tujuan pendirian yayasan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yayasan. 

Oleh karena itu dalam hukum perdata 

mensyaratkan 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi dalam mendirikan yayasan, yaitu: 

a. aspek materiil  :  ada pemisahan harta kekayaan, maksud dan tujuan yang jelas, dan ada 

organisasi (nama, susunan dan badan pengurus). 

b. aspek formil  :  ada akta pendirian, pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, serta 

diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. 

Tata cara pendirian Yayasan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang 

berbunyi : 

1. Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (2) diajukan secara 

tertulis kepada Menteri. 

2. Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau 

ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari 84 terhitung sejak 

permohonan diterima secara lengkap. 

3. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (4), 

pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) 

hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait 

diterima. 

4. Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan 

atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal 

permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait. 

Kemudian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor  16 tahun  2001 tentang Yayasan, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis dengan alasannya, kepada 

pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut. 

2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang 

diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau peraturan 

pelaksanaannya. 

Dari pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pengesahan 

diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor  16 tahun  2001 tentang Yayasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

11, memberikan wewenang kepada Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, untuk memberikan pengesahan kepada yayasan yang telah berdiri berdasarkan akta 

notaris untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum. 

Dalam proses pendirian yayasan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki 

calon nama. Nama tersebut kemudian dicek melalui Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Kemenkumham). Untuk pengajuan pengecekan nama, pihak Notaris harus 

terlebih dahulu melunasi biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengecekan 

nama dan mengajukan surat permohonan pengecekan nama kepada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam surat permohonan tersebut harus dicantumkan 

rencana tempat kedudukan yayasan. Untuk pengecekan tersebut calon pendiri harus menunggu 

selama satu minggu untuk mendapatkan kepastian nama tersebut dapat digunakan atau tidak. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan mengirimkan surat 

balasan kepada Notaris yang bersangkutan yang intinya menyebutkan bahwa nama tersebut 

dapat atau tidak dapat digunakan. Setelah nama disetujui, pendiri dapat menandatangani akta 

pendirian di Notaris. Segera setelah akta pendirian ditandatangani, Notaris akan memproses 

pengesahan yayasan tersebut dalam waktu maksimal satu bulan terhitung sejak persetujuan 

penggunaan nama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan 10 



 33 

(sepuluh) hari sejak tanggal akta pendiriannya. Jika proses pengesahan tidak dilakukan dalam 

waktu satu bulan sejak penggunaan nama disetujui, maka pemesanan nama tersebut menjadi 

gugur dan nama tersebut dapat digunakan oleh yayasan lain. 

 Pada tahun 2014 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat peraturan yang 

dikenal dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 

tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan. dalam Pasal 1 ayat 2. Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Pengesahan Badan Hukum Yayasan berbunyi : 

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah system 

pelayanan Administrasi Badan Hukum Secara Electronik yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

dengan adanya Pasal ini kita dapat mengesahkan Pendirian yayasan dengan cara lebih mudah 

yaitu secara Electronik.  

 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa terkait terkait pokok permasalahan pertama dan kedua 

maka dapat disimpulkan, yaitu: 

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat peraturan tentang 

yayasan maka dapat menambahkan peraturan tentang pengecualian pendaftaran yayasan 

secara system online pada tempat-tempat yang tidak dapat mengakses internet, sehingga 

mereka tetap dapat melakukan pendaftaran pendirian yayasan dengan sistem konvensional 

atau manual untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

2. Pendiri yayasan agar segera melakukan pendaftaran pengesahan yayasan, untuk 

mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas. 

Kemudian kepada notaris agar dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendaftaran 

penegesahan yayasan karena pendaftaran penegesahan yayasan secara online saat ini sudah 

lebih mudah, cepat, murah dan nyaman. 
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Abstract 

 

The need for sanctions to medical personnel (doctors) who do not run the rules such as 
carrying out the consent of medical action before the medical action to the patient. At 
least a reprimand is given orally in writing, even if it is possible to provide an 
administrative reprimand in order to have a deterrent effect, so that the 
implementation of medical action approval may be carried out in accordance with the 
provisions already in place. The formulation of this research problem is as follows: 1) 
how the implementation of medical acts at the Regional General Hospital Dr. Koesma 
Tuban Permenkes Number 290 / Menkes / Per / III / 2008 Concerning Approval of 
Medical Measures; 2) what is the effect of the law if the medical act in the Regional 
General Hospital Dr. Koesma Tuban is not in accordance with Minister of Health 
Decree Number 290 / Menkes / Per / III / 2008 About Approval of Medical Action. The 
purpose and usefulness of the research is to know about the apes of the legal aspects of 
the agreement contained in the acceptance and rejection of the taking of medical 
action. To know the implementation of medical action in Dr. Regional General 
Hospital. Koesma Tuban Permenkes Number 290 / Menkes / Per / III / 2008 
Concerning Approval of Medical Action. To find out the legal consequences if the act of 
medicine at the Regional General Hospital Dr. Koesma Tuban is not in accordance with 
Minister of Health Decree Number 290 / Menkes / Per / III / 2008 About Approval of 
Medical Action. This research is a normative juridical research using statute approach 
(statute approach). The method used in analyzing legal materials is normative 
qualitative, ie by interpreting legal issues referring to the tax laws and taxes yearly. 
 
Key word : Doctor, Patient, Action 
 

Abstrak 
 

Perlunya pemberian sanksi kepada tenaga medis (dokter) yang tidak menjalankan aturan 

seperti melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran sebelum dilakukan tindakan 

kedokteran kepada pasien. Paling tidak diberikan teguran baik secara lisan meupun 

secara tertulis, bahkan kalau memungkinkan memberikan teguran secara adminstratif 

agar ada efek jera, sehingga pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 1) bagaimanakah pelaksanaan tindakan kedokteran di Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. Koesma Tuban Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 2) bagaimanakah akibat hukum jika tindakan 

kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesma Tuban tidak sesuai dengan 

Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Tujuan dan Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui tentang apek-aspek hukum 

perjanjian yang terdapat dalam penerimaan dan penolakan pengambilan tindakan medik. 

Untuk mengetahui pelaksanaan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Koesma Tuban Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan 
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Tindakan Kedokteran. Untuk mengetahui akibat hukum jika tindakan kedokteran di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesma Tuban tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 

290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Penelitian ini 
merupakan penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan 
hukum adalah normative kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isu hukum 
merujuk kepada ketentun-ketentuan Hukum perpajakan dan pajak tahunan. 
 

Kata Kunci: Dokter,Pasien, Tindakan 

 

Pendahuluan 

Penerimaan dan penolakan pengambilan tindakan medik terdiri atas Informed 

Consent, yaitu dalam hal pasien menerima dan Informed refusal, dalam hal pasien 

menolak tindakan medik. Penerimaan dan penolakan pengambilan tindakan medik 

selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes 290/2008). 

Dalam peraturan tersebut hal-hal yang menjadi pertimbangan selain untuk melindungi 

pasien dari kesewenangan dokter yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-

undangan (mal praktek). Penerimaan dan penolakan pengambilan tindakan medik pada 

dasarnya, merupakan perjanjian antara dokter dan pasien, yang mana tertuang dalam 

bentuk persetujuan pasien atas tindakan medik atau penolakan pasien atas tindakan 

medik yang akan diambil pada dirinya, di mana sebelumnya dokter telah 

menginformasikan mengenai beberapa hal tentang tindakan medik yang akan diambilnya 

beserta akibatnya. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : Dari uraian diatas dapat di ambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 1) bagaimanakah pelaksanaan tindakan kedokteran di 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesma Tuban Permenkes Nomor 

290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 2) bagaimanakah 

akibat hukum jika tindakan kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesma 

Tuban tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apek-aspek 

hukum perjanjian yang terdapat dalam penerimaan dan penolakan pengambilan tindakan 

medik.  Untuk mengetahui pelaksanaan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Koesma Tuban Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran. Untuk mengetahui akibat hukum jika tindakan 

kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesma Tuban tidak sesuai dengan 

Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) yaitu suatu usaha pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan 

fokus dan sekaligus tema sentral penelitian terhadap berbagai aturan hukum. Spesifikasi 

yang digunakan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil 

kesimpulan yang berlaku umum. Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan 
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hukum adalah normative kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isu hukum merujuk 

kepada ketentun-ketentuan Hukum perpajakan dan pajak tahunan. 

 

Kajian Teori 

Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  

290/MENKES/PER/III/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran Pasal 1 angka 1 

bahwa, Persetujuan  tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien 

atau keluarga  terdekat setelah  mendapat  Penjelasan  secara  lengkap  mengenai  

tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  terhadap pasien.1 
Veronika Komalawati, memberikan pengertian informed consent mencakup peraturan 

yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien, disamping merupakan 

landasan etis untuk menghargai nilai  otonomi. 2 Oleh  karena  itu,  dasar  informed  

consent  adalah keputusan  untuk  perawatan  atau  pengobatan  didasarkan  pada  kerja 

sama antara dokter dan pasien. Perawatan dan pengobatan  tersebut merupakan istilah 

operasional dari kegiatan pemulihan kesehatan atau kegiatan  penyembuhan  penyakit,  

sedangkan  yang  dimaksud  dengan tindakan adalah perilaku dokter dalam kegiatan 

tersebut.  Nusye KI Jayanti, juga memberikan pengertian bahwa informed consent adalah 

persetujuan yang dioberikan oleh pasien atau walinya yang  berhak  kepada  dokter  untuk  

melakukan  suatu  tindakan  medis terhadap  pasien  sesudah  pasien  atau wali  itu 

memperoleh  informasi lengkap  dan  memahami  tindakan  itu.  Dengan  kata  lain,  

informed consent disebut juga persetujuan tindakan kedokteran. 3 
 

 

Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran Pasal 45 

ayat (1) menjadi dasar hukum  informed consent. Sebagaimana  pula  dalam  ketentuan  

umum  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  

290/MENKES/PER/III/2008 tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran,  pada  Pasal  1  

angka  118. Bentuk  informed  consent dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) dengan  

pernyataan  (expression),  yaitu  dapat  secara  lisan  dan dapat secara tertulis. Expresed  

consent  terdiri dari: a) persetujuan tertulis. Biasanya  diperlukan  untuk  tindakan  

kedokteran  yang mengandung risiko  tinggi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3  ayat  

(1).Peraturan Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia nomor  290/MENKES 

/PER/III/2008  tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran. Misalnya, tindakan 

pembedahan/operasi, pencabutan kuku; b) persetujuan Lisan. Biasanya  diperlukan  untuk  

tindakan  medis  yang  tidak mengandung  risiko  tinggi  yang  diberikan  oleh  pihak  

pasien. Misalnya, pengambilan darah untuk laboratorium. Implied  consent  adalah  

persetujuan  yang  diberikan  pasien secara  tersirat,  tanpa  pernyataan  tegas; 2) 

Dianggap  diberikan,  tersirat  (implied),  yaitu  dalam  keadaan biasa atau normal dan 

dalam keadaan gawat darurat. Implied  consent,  dianggap  telah  diberikan  walaupun  

tanpa pernyataan resmi, yaitu : a) implied constructive consent (keadaan biasa), tindakan 

yang biasa dilakukan dalam kondisi yang telah diketahui, telah  dimengerti  oleh  

masyarakat  umum  dan  tidak  mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak 

pasien, sehingga tidak perlu lagi  dibuat  tertulis.  Cukup  dengan  persetujuan  isyarat  

saja, misalnya:  pasien  yang  akan  disuntik  atau  diperiksa  tekanan darahnya,  langsung  

menyodorkan  lengannya  sebagai  tanda persetujuan  terhadap  tindakan  yang  akan  

dilakukan  terhadap dirinya; b) implied emergency consent (keadaan gawat darurat), bila  

pasien  dalam  kondisi  gawat  darurat  yang  dapat mengancam jiwanya,  tindakan  

menyelamatkan  kehidupan  (life  saving)  tidak memerlukan persetujuan tindakan 

kedokteran. Dalam hal ini dokter perlu melakukan tindakan segera untuk menyelamatkan 

jiwa pasien sementara pasien dan keluarganya tidak bisa membuat persetujuan dengan 
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segera. Seperti kasus sesak nafas, henti nafas atau henti jantung maupun akibat 

kecelakaan. 
 
. 

Aspek Hukum Praktik Kedokteran 

Standar Profesi Kedokteran 

 Pengertian  standar  profesi  kalangan  medis  memang  diatur secara  tegas  dan  

jelas  pada  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang Praktik 

Kedokteran manakala  dokter  dan  dokter gigi  memiliki  hak  untuk  memperoleh  

perlindungan  hukum  sepanjang pelaksanaan  tugasnya sesuai dengan standar profesi. 

Standar profesi dimaknai pada penjelasan pasal ini dengan menyatakan bahwa: Yang  

dimaksud  dengan  “standar  profesi”  adalah  batasan kemampuan (knowledge, skill and 

professional attitude) minimal yang  harus  dikuasai  oleh  seorang  individu  untuk  dapat 

melakukan  kegiatan  profesionalnya  pada  masyarakat  secara mandiri yang dibuat oleh 

organisasi profesi.4  

 
Analisa dan Pembahasan 

Pelaksanaan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Koesma Tuban Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Akibat Hukumnya 

 Persetujuan tindakan kedokteran telah diatur dalam Undang-Undang No. 29 

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat 

(6) dan dalam Permekes No. 290/Menkes/ Per/III/2008 tentang persetujuan 

tindakan kedokteran dan Akibat Hukumnya. Dengan adanya Undang-Undang dan 

Permenkes yang mengatur tentang Persetujuan tindakan kedokteran, maka setiap 

tenaga medik wajib melaksanakannya. Tentu saja, persetujuan yang diberikan 

oleh pasien terjadi setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan 

tentang perlunya tindakan kedokteran tersebut. Persetujuan yang diberikan pasien 

dapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Persetujuan tidak  tertulis  dapat  diberi 

kan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukan kepala yang 

dapat diartikan sebagai ucapan setuju. Namun apabila persetujuan lisan yang 

diberikan dianggap meragukan maka dapat dimintakan persetujuan secara tertulis. 

Sebuah tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus mendapatkan 

persetujuan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan 

persetujuan. Penjelasan tentang tindakan kedokteran mencakup: 1) diagnosis dan 

tata cara tindakan kedokteran, 2) tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, 3) 

alternatif tindakan lain dan resikonya, 4) resiko dan komplikasi yang mungkin 

terjadi, 4) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, 4) perkiraan pembiayaan.  

Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada 

pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. Apabila 

pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar maka penjelasan diberikan 

kepada keluarganya atau yang mengantar. Penjelasan yang diberikan harus secara 

lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Tenaga medis 

harus mampu berkomunikasi dengan baik.Penjelasan yang dimaksud tersebut 

harus dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis dengan 

mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi dan penerima 

penjelasan, dalam sebuah formulir khusus yang dibuat untuk itu. Apabila tenaga 

medis merasa bahwa penjelasan yang akan diberikan dapat merugikan 

kepentingan pasien itu sendiri atau pasien sediri menolak untuk diberikan 

penjelasan, maka tenaga medis dapat memberikan penjelasan tersebut kepada 
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keluarga terdekat dengan didampingi oleh tenaga kesehatan lain sebagai saksi. 

Penjelasan harus diberikan oleh tenaga medis yang merawat pasien yang 

bersangkutan atau bila dirawat oleh tim medis, maka oleh salah seorang dari tim 

medis. Apabila tenaga medis yang merawat pasien berhalangan memberikan 

penjelasan, maka dapat didelegasikan kepada tenaga medis yang lain yang 

kompeten. Tenaga kesehatan lain dapat ikut membantu memberikan penjelasan 

sesuai dengan kewenangannya dan tenaga kesehatan tersebut memang ikut serta 

memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien. Apabila terdapat 

kemungkinan indikasi akan adanya perluasan tindakan kedokteran, maka hal ini 

juga harus disampaikan. Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat 

indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien, 

dan bila hal ini dilakukan maka harus diberikan penjelasan kepada pasien atau 

keluarga terdekat. Penilaian terhadap kompetensi pasien dilakukan oleh tenaga 

medis pada saat diperlukan persetujuan. Dalam keadaan darurat untuk 

menyelamatkan jiwa pasien dan/atau untuk mencegah kecacatan tidak diperlukan 

persetujuan tindakan kedokteran, hal ini diputuskan oleh  tenaga  medis  dan harus  
 
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 290  / MENKES  / PER  /  III  / 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran. 
2. D. Veeronica Komalawati, 2002, Peran  Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam 

Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Aditya, Bandung, hal. 47   

3.  Nusye KI  Jayanti, 2009, Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran,  PT. Buku Kita, Jakarta, hal. 89 
4. Rinanto  Suryadhimirtha,  2011,  Hukum  Malpraktik  Kedokteran,  Total  Media, Yogyakarta, hal. 123 

 

 

dicatat dalam rekam medik, penjelasan harus diberikan sesegera mungkin kepada 

pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat. Dalam situasi khusus 

dimana terjadi tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup 

(withdrawing/withholding life support) pada pasien, harus mendapat persetujuan 

keluarga terdekat pasien secara tertulis, dan hal ini harus didahului dengan 

penjelasan dari tim dokter. Situasi lain dimana tindakan kedokteran harus 

dilakukan sesuai dengan program pemerintah, dimana tindakan medik tersebut 

untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran itu 

tidak diperlukan. Pasien atau keluarga terdekat berhak menolak tindakan 

kedokteran setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan 

dilakukan, hal ini harus dilakukan secara tertulis. Segala akibat dari penolakan ini 

menjadi tanggung jawab pasien. Perlu diingat bahwa penolakan tindakan 

kedokteran ini tidak boleh memutuskan hubungan dokter pasien. Persetujuan 

tindakan kedokteran yang telah diberikan dapat dibatalkan atau ditarik kembali 

oleh yang memberikan persetujuan sebelum dimulainya tindakan tersebut, hal ini 

harus dilakukan secara tertulis dan segala akibat yang timbul dari pembatalan 

persetujuan menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan. Hal penting 

yang perlu diketahui oleh tenaga medis, bahwa pemberian persetujuan tindakan 

kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum apabila nantinya terbukti 

adanya kelalaiam dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan 

kerugian pada pasien. Pernyataan persetujuan/ Tindakan Kedokteran (informed 

consent) sangat penting terkait legalitas kita melakukan tindakan kepada pasien. 

Tetapi jika dokter dan perawat diperhadapkan dengan kasus pasien gawat darurat 

yang dibawa ke IRD dalam keadaan tidak sadar dan tidak memiliki keluarganya 

maka kita dapat melakukan tindakan penyelamatan jiwa kepada pasien gawat 

darurat tanpa persetujuan dari pasien atau keluarga terlebih dahulu, seperti yang 
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tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

585/PerMenKes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam 

keadaan emergency tidak diperlukan Informed consent, dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 290/MenKes/PER/III/2008 pasal 12 yaitu Perluasan tindakan 

kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk 

menyelamatkan jiwa pasien. Consent ini dinamakan Implied Consent dan dalam 

keadaan gawat darurat dinamakan Constructive Consent untuk membedakan 

dengan Implied Consent lainnya. Setelah memberikan tindakan penyelamatan 

jiwa bagi pasien, dokter bedah dan perawat juga tidak dapat melakukan 

pembedahan dengan bebas dalam menolong pasien gawat darurat. Dalam 

mengambil tindakannya, harus membatasi operasinya pada apa yang termasuk 

sebagai tindakan penyelamatan jiwa (life saving) atau penyelamatan anggota 

tubuh (limb-saving) saja. Tidak boleh diperluas dengan operasi lain (Extended 

operation) yang secara langsug tidak ada hubungan dengan tindakan 

penyelamatan atau anggota tubuh tersebut. 

 

Akibat Hukum Jika Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. Koesma Tuban tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 

290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan Undang-Undang No 

29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 

2008. maka Tindakan Kedokteran (informed consent) adalah persetujuan tindakan 

kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah 

mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan 

dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 

319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan 

Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada 

pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai 

saksi adalah penting. Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa 

tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni 

orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” 

sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang 

sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang 

akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh 

dua pihak. Dalam masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa 

tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran 

Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-

ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang 

hal itu dapat diterapkan. Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan 

hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (culpa levis), 

sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan 

pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal 

ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa 

merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”. 

Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan 

adalah “kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil 

(ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur 

untuk menjatuhkan sanksi pidana. Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis 
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yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya 

persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien 

dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter 

sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah 

melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan 

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena 

pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan harus 

menghormatinya; Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus 

dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan 

radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya 

izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah 

melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran 

terhadap Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai salah 

satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa “informed 

consent” benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara 

pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih 

banyak seluk beluk dari Tindakan Kedokteran (informed consent) ini sifatnya 

relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah 

atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara 

pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan 

pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan 

dengan Tindakan Kedokteran (informed consent) ini.  

Tindakan Kedokteran (informed consent) hakikatnya adalah hukum 

perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan 

tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian 

terapeutik. Aspek perdata Tindakan Kedokteran (informed consent) bila dikaitkan 

dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:1) adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari 

paksaan, kekeliruan dan penipuan, 2) para pihak cakap untuk membuat perikatan, 

3) adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh 

peraturan perundang undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk 

dipenuhi. Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak 

(antara petugas kesehatan dan pasien), maka berarti harus ada informasi keluhan 

pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus 

mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak pasien 

harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan dilakukan. Ada beberapa 

kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Tindakan 

Kedokteran (informed consent) agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, 

diantaranya adalah:1) tidak bersifat memperdaya ( Fraud ), 2) tidak berupaya 

menekan ( Force ), 3) tidak menciptakan ketakutan ( Fear ), persetujuan yang 

ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak 

membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian, 4) tindakan 

medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat 

digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351, 5) tindakan medis yang 

dilakukan tanpa izin pasien, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan 
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penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 

351 (trespass, battery, bodily assault). Menurut Pasal 5 Permenkes No 290 / 

Menkes / PER / III / 2008, persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau 

ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan, sebelum dimulainya tindakan ( 

Ayat 1 ). Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara 

tertulis oleh yang memberi persetujuan ( Ayat 2 ). Secara khusus, tentang 

Tindakan Kedokteran (Informed Consent) ini diatur dalam SKPBIDI 

No.319/PB/A.4/88, surat keputusan tersebut berisi tentang “pernyataan dokter 

indonesia” tentang Tindakan Kedokteran (informed consent)  sebagai berikut: 1) 

manusia dewasa dan sehat rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang 

hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan 

medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan 

pasien itu sendiri; 2) oleh karena itu, semua tindakan medis (diagostik, terapeutik 

maupun paliatif) memerlukan IC (Informed Consent) secara lisan maupun tertulis; 

3) setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan 

adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya 

pasien itu mendapat informasi yang kuat tentang perlunya tindakan medis yang 

bersangkutan serta resikoyang berkaitan dengan IC (Informed Consent); 4) untuk 

tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan 

atau sikap diam; 5) informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada 

pasien baik diminta maupun tanpa diminta, menahan informasi tidak boleh 

kecuali dokter  menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan 

kesehatan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi kepada 

keluarga terdekat pasien, kehadiran seorang perawat/paramedik lain sebagai saksi 

adalah penting; 6) isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan 

medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeotik maupun paliatif. Informasi 

biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis (berkaitan dengan 

informasi IC) . informasi harus diberikan secara jujur dan benar, terkecuali bila 

dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. 

Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi yang benar itu kepada keluarga 

terdekat pasien; 7) dalam hal tindakan bedah (operasi) dan tindakan invasif 

lainnya, informsi harus diberikan oleh dokter yang bersangkutan sendiri. Untuk 

tindakan yang bukan bedah dan tindakan yang tidak invasif, informasi dapat 

diberikan oleh perawat/dokter lain, sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter 

yang merawat; 8) perluasan operasi yang dapat diduga sebelum tindakan, tidak 

boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga yang terdekat atau 

yang menunggu. Perluasan yang tidak dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, 

boleh dilaksanakan tanpa informasi sebelumnya, bila perluasan operasi tersebut 

perlu untuk menyelamatkan semua nyawa pasien pada waktu itu; 9) IC (Informed 

Consent) diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sehat 

rohaniah; 10) untuk orang dewasa yang bearada dibawah pengampuan IC 

diberikan oleh orang tua/kurator/wali. Untuk yang dibawah umur dan tidak 

mempunyai orangtua/wali, IC (Informed Consent) diberikan oleh keluarga 

terdekat/induk semang (guardian); 11) dalam hal pasien tidak sadar/pingsan, serta 

tidak didampingi oleh yang tersebut dalam butir 10, dan yang dinyatakan secara 

medis berada dalam keadaan gawat dan atau darurat memerlukan tindakan medis 

segera untuk kepentingan pasien, tidak diperlukan IC (Informed Consent) dari 

siapapun dan ini menjadi tanggung jawab dokter; 12) dalam pemberian 
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persetujuan, berdasarkan informasi untuk tindakan medis di rumah sakit atau 

klinik, maka rumah sakit atau klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab. 
 

Simpulan 

Pernyataan persetujuan/ Tindakan Kedokteran (informed consent) sangat 

penting terkait legalitas kita melakukan tindakan kepada pasien. Dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 290/MenKes/PER/III/2008 pasal 12 yaitu Perluasan 

tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat 

dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Consent ini dinamakan Implied 

Consent dan dalam keadaan gawat darurat dinamakan Constructive Consent 

untuk membedakan dengan Implied Consent lainnya. Setelah memberikan 

tindakan penyelamatan jiwa bagi pasien, dokter bedah dan perawat juga tidak 

dapat melakukan pembedahan dengan bebas dalam menolong pasien gawat 

darurat. Dalam mengambil tindakannya, harus membatasi operasinya pada apa 

yang termasuk sebagai tindakan penyelamatan jiwa (life saving) atau 

penyelamatan anggota tubuh (limb-saving) saja. Tidak boleh diperluas dengan 

operasi lain (Extended operation) yang secara langsug tidak ada hubungan 

dengan tindakan penyelamatan atau anggota tubuh tersebut. Penjelasan harus 

diberikan oleh tenaga medis yang merawat pasien yang bersangkutan atau bila 

dirawat oleh tim medis, maka oleh salah seorang dari tim medis. Apabila tenaga 

medis yang merawat pasien berhalangan memberikan penjelasan, maka dapat 

didelegasikan kepada tenaga medis yang lain yang kompeten. Tenaga kesehatan 

lain dapat ikut membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya 

dan tenaga kesehatan tersebut memang ikut serta memberikan pelayanan 

kesehatan langsung kepada pasien. Apabila terdapat kemungkinan indikasi akan 

adanya perluasan tindakan kedokteran, maka hal ini juga harus disampaikan.  

Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis 

(dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang 

mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek 

hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek 

hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur 

oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak. Dalam 

masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, 

disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, 

juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, 

hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan. 

Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur 

yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (culpa levis), sehingga jika terjadi 

kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada 

hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa merugikan orang 

lain harus memberikan ganti rugi”. 
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