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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh Terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari 

para akademisi muda yang menjadi peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

pada tahun 2020. Peserta non-finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa 

tingkat S-1 sejumlah 17 (tujuh belas) tim yaitu dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 

Jentera (Tim A & Tim B), IAIN Tulungagung, Universitas Indonesia (Tim C), Universitas 

Gadjah Mada (Tim C & Tim D), Universitas Hasanuddin Makassar (Tim A & Tim B), UIN 

Alauddin Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Jember (Tim B), Universitas 

Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Trisakti, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tim 

A & Tim B), Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sebelas Maret.         

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan 

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi 

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

disampaikan oleh para peserta non-finalis Constitutional Drafting MPR RI tahun 2020. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat 

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

materi para peserta non-finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang 

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi 

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah 

Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Dengan Visi tersebut, 

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal 

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI 

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

tahun 2020 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, 

serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.                   

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan 

seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan 

serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

Pembukaan Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. 

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang 

hidup (the living constitution). 

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, 

tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna 

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting 

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 
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Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu 

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan 

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, 

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui 

pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan 

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

tahun 2020, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi 

Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini 

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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ABSTRAK

 Menghadapi babak baru perubahan era revolusi industri 4.0 dengan 
potensi serta ancaman dari bonus demografi yang melanda Indonesia, 
pemenuhan hak asasi manusia (HAM) menjadi sebuah urgensi untuk 
dijamin oleh negara. Hadirnya bencana pandemi COVID-19 yang melanda 
dunia, menuntut negara untuk mengatur strategi dalam menjaga stabilitas 
ekonomi bangsa. Pengelolaan lahan dan sumber daya alam, dalam hal 
ini tanah ulayat, perlu dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
serta membangun ekonomi bangsa secara inklusif. Sehingga pemenuhan 
hak masyarakat hukum adat (MHA) perlu untuk dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dalam 
pasal 18 B ayat (2), melainkan dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia. 
Selain itu, angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
yang semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19 menuntut hak 
untuk mendapatkan kerja serta perlakuan adil dalam relasi kerja untuk 
dijamin pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 D ayat (2). Menggunakan metode 
studi kepustakaan, lebih jauh Naskah Akademik ini akan membahas teori 
tentang (1) Perlindungan hak asasi manusia (HAM) atas pekerjaan dan 
masyarakat hukum adat (MHA) serta peraturan perundang-undangan yang 
terkait, (2) Pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis 
dari penyesuaian isi Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2), serta (3) 
Sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur 
dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat, 
Ketenagakerjaan, Pandemi COVID-19.
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia teknologi mencapai babak baru dengan peran 
kesinambungan berbagai tahapan produksi melalui hasil integrasi baik 
fisik, biologi, dan tentunya perangkat digital. Hal inilah yang memicu 
lahirnya konstruksi tentang revolusi industri generasi ke-4 yang pertama 
kali dicetuskan pada Hannover Fair Jerman pada 2011. Paling tidak, 
seperti terdapat perkembangan 10 macam teknologi yaitu big data and 
analytics, autonomous robots, simulation, horizontal and vertical system 
integration, the industrial internet of things, cybersecurity, the cloud, 
additive manufacturing, dan augmented reality yang menjadi fondasi utama 
konstruksi revolusi industri 4.0.1 Dampak dari revolusi industri 4.0 akan 
memengaruhi berbagai hal yang tentunya dipicu oleh basis produksi masal. 
Salah satu pengaruh utamanya adalah sektor ketenagakerjaan. Sektor ini 
mengalami dinamika dengan hadirnya berbagai teknologi generasi baru 
dengan kecanggihan sistem yang mampu menggantikan peran manusia.

Dalam periode yang bersamaan, Indonesia akan mengalami bonus 
demografi tahun 2020-2030. Peningkatan jumlah angkatan kerja usia 
produktif (15-64 tahun) dan berkurangnya proporsi penduduk usia non-
produktif (0-14 dan >65 tahun) akan terjadi. Hal tersebut dapat berdampak 
pada berkurangnya rasio ketergantungan. Dalam bahasa ekonomi 
kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis 
yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk 
produktif sehingga dapat memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi.2 
Kondisi tersebut juga dikenal sebagai jendela kesempatan (windows 
of opportunity) yang dapat mengantarkan negara pada kondisi yang 
menguntungkan. Yaitu meningkatnya kekayaan secara signifikan karena 
berhasil memacu pendapatan per kapita sehingga kesejahteraan masyarakat 
tercapai.
1  Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. 

(2015). Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. Boston 
Consulting Group, 9(1), 54-89.

2  Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela 
Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?. Populasi, 23(1), 1-19.
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Namun, kondisi demografi Indonesia menjadi tantangan tersendiri. 
Jumlah angkatan kerja atau tenaga kerja di Indonesia merupakan yang 
terbesar keempat di dunia.3 Artinya jumlah angkatan kerja di Indonesia 
mengalami peningkatan yang cukup tinggi seiring dengan bertambahnya 
jumlah penduduk. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan 
dari 122.742.601 jiwa menjadi 125.316.991 pada tahun 2014.4 Sehingga 
pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal harus menjadi perhatian 
utama untuk bertahan dalam tantangan pembangunan. Jika tidak, maka 
jumlah angkatan kerja yang tidak terserap (pengangguran) akan menjadi 
penghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu bonus demografi 
tanpa dibarengi dengan strategi pembangunan yang jitu, maka bonus 
demografi hanya akan menjadi beban yang mahal di masa depan, terlebih 
di era revolusi industri 4.0.5

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan tantangan global 
berupa munculnya virus COVID-19 dari Wuhan, China, yang pada awal 
tahun 2020 ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) menjadi 
pandemi. Ratusan negara telah terjangkit termasuk Indonesia. Hal ini 
menyebabkan tantangan memaksimalkan bonus demografi di era revolusi 
industri 4.0 menjadi semakin besar. Pandemi virus COVID-19 memiliki 
konsekuensi luas tidak hanya di sektor kesehatan. Ketika pandemi menyebar 
di seluruh dunia, tingkat kerugian ekonomi negara-negara terjangkit virus 
COVID-19 meningkat cukup tinggi terutama akibat bertambahnya jumlah 
pengangguran.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemotongan pendapatan 
dilakukan berbagai perusahaan baik skala kecil maupun besar. Hal ini 
menimbulkan peningkatan angka pengangguran dan penurunan pendapatan 
per kapita yang cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
Agustus 2019 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 
7,05 juta orang atau 5,28 % dari jumlah angkatan kerja.6 Sedangkan 
pada tahun 2020 setelah pandemik COVID-19 menjangkiti Indonesia, 

3  Lihat World Bank Group. (2013). Global financial development report 2014: 
Financial inclusion (Vol. 2). World Bank Publications.

4  Badan Pusat Statistik (2014). Statistik Indonesia 2014.
5  Tirtosudarmo, R., & Mulyani, L. (2013). INDONESIA’S MIGRANT WORKERS 

AND OVERSEAS

LABOR POLICY. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 15(1), 49-70.
6  Badan Pusat Statistik (2019). Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2019.
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kondisi angkatan kerja semakin terancam. Berdasarkan data Kementerian 
Ketenagakerjaan pada April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja 
atau buruh formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak. Yaitu 
pada sektor formal terdapat 84.926 perusahaan yang melakukan PHK. 
Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang.

Sementara pada sektor informal terdapat 31.444 perusahaan yang 
merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 
538.385 orang. Sehingga total antara sektor formal dan sektor informal, 
terdapat 116.370 perusahaannya. Sedangkan total jumlah pekerja yang 
terdampak PHK dan dirumahkan adalah 2.084.593 orang. Lebih jauh, 
jumlah pengangguran terbuka diprediksikan pada kuartal kedua 2020 
diperkirakan akan bertambah 4,25 juta orang. Sementara pada skenario 
sedang akan terdapat tambahan 6,68 juta orang yang menganggur, 
sedangkan pada skenario berat sebanyak 9,35 juta orang.7 Dalam kondisi 
ekonomi yang semakin terancam akibat angka pengangguran yang 
meningkat tajam, peran negara dalam menjamin warga negara untuk 
mendapatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia 
diterima sebagai konsep universal, tak terpisahkan dan saling tergantung 
antar negara dan menekankan kesetaraan serta non diskriminasi antara 
negara dan manusia.8

Hak tersebut berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan 
pekerjaan serta perlakuan yang adil dalam sistem pekerjaannya. Sesuai 
dengan mandat UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 
D ayat (2), bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal 
ini menunjukkan bahwa dalam keadaan sulit seperti apapun yang sedang 
dialami oleh negara, setiap warga negara tetap memiliki hak untuk 
mendapatkan pekerjaan dan mendapat gaji yang sesuai serta perlakuan 
yang berkeadilan. Namun dalam konteks kondisi negara ketika pandemi 
COVID-19 terjadi, Pasal 28 D ayat (2) tidak dapat terwujud akibat tidak 
adanya jaminan atas hak untuk bekerja apalagi dengan imbalan serta 

7  Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. (2020). Waspada Lonjakan 
Pengangguran Dampak Pandemi COVID-19: Lima Rekomendasi CORE https://www.
coreindonesia.org/view/468/waspada-lonjakan-pengangguran-dampak-pandemi- 
COVID-19-lima-rekomendasi-core

8  Sakharina, I. K. (2020). Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease 
COVID-19. Jurnal Legislatif, 3(2), 367-384.
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perlakuan yang adil. Sementara terdapat tiga bagian kewajiban Negara 
terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan 
memenuhi. Lebih jauh, Negara dalam HAM untuk memenuhi, terdiri dari 
kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban untuk menyediakan.9

Tidak hanya pada pemenuhan HAM di sektor ketenagakerjaan, hal 
ini juga berdampak pada hak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sehari-
hari untuk hidup dan melanjutkan kehidupan, misalnya hak atas pangan. 
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan:

“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 persiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Berkaitan dengan pasal tersebut, prinsip umum dari hak atas pangan 
adalah (1) Negara bertanggung jawab untuk pemenuhan hak atas pangan 
rakyat, (2) Tercapainya ketahanan pangan hanya bisa dilakukan jika ada 
kecukupan lahan untuk produksi, distribusi yang baik, sistem produksi 
pangan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi. Pemenuhan hak 
atas pangan bagi masyarakat akan sangat besar terdampak oleh kondisi 
ekonomi dan ketenagakerjaan ketika pandemi COVID-19 melanda. Hal 
ini disebabkan karena adanya penutupan besar- besaran sejumlah toko, 
pabrik, tempat usaha dan sebagainya. yang tentu saja berdampak pada 
kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Sehingga, banyak masyarakat 
diberhentikan dari pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan 
sumber penghasilan, dan hal ini berarti berdampak pada akses masyarakat 
terhadap bahan pangan.1

10
Akses masyarakat terhadap pangan berkaitan 

dengan politik hukum pangan yang ada di Indonesia.

9  Ibid.
10  Elisa. (2020). [Rilis] Urgen: Pemenuhan Hak atas Hunian yang Layak, Hak atas Pangan dan 

Hak atas Air di Tengah Pandemi COVID-19. https://rujak.org/rilisurgen-pemenuhan-hak-
atashunian- layak-hak-atas-pangan-dan-hak-atas-air-di-tengah-pandemik-covid19/. Diakses 
Jumat, 30 Mei 2020.
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Selama ini politik hukum ketahanan pangan nasional masih 
mengabaikan keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat dan lebih 
berorientasi pasar.11 Sehingga, kondisi politik pangan seperti ini dapat 
menimbulkan ketergantungan pangan bahkan berbagai krisis pangan di 
Indonesia. Padahal, fakta menunjukkan bahwa masyarakat adat dengan 
sistem kearifan lokalnya dalam mengembangkan pengelolaan sumber daya 
alam telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangan dan menegakkan 
kedaulatan pangan mereka.12 Hingga saat ini, eksistensi masyarakat adat 
masih diakui dengan sistem kearifan lokalnya dalam rangka mewujudkan 
kedaulatan pangan. Beberapa contohnya adalah Kasepuhan yang bermukim 
di daerah Gunung Halimun masyarakat Baduy yang terletak di perbatasan 
Desa Ciboleger dan Desa Kenekes di Kecamatan Leuwidamar, Banten. 
Serta masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dan masyarakat adat Tengger 
di desa Ngadas, Kabupaten Malang.

Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda 
Indonesia dan dunia saat ini, eksistensi masyarakat adat telah terbukti 
dapat membantu peningkatan ketahanan pangan. Apalagi ketika berbagai 
akses transportasi ditutup dan sektor pekerjaan tidak dapat menjadi 
tumpuan penunjang pendapatan, masyarakat adat mampu swasembada 
dengan sumber daya alamnya. Data juga menunjukkan persebaran terbesar 
penderita COVID-19 terdapat di provinsi besar dengan laju urbanisasi yang 
tinggi. Sebanyak 4.317 kasus positif terkonfirmasi di wilayah DKI Jakarta, 
1.034 kasus positif terkonfirmasi di Jawa Timur. Diikuti oleh Jawa Tengah, 
Banten, dan Bali. Hal ini menjadi urgensi dalam menjamin hak-hak terhadap 
masyarakat adat untuk dapat tetap berkontribusi pada ketahanan bahkan 
kedaulatan pangan Negara Indonesia. Meskipun dalam konstitusi UUD 
Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2), menyatakan bahwa: 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Namun hal 
ini tidak serta merta mudah untuk dicapai karena meskipun diakui dan 
dihormati, namun tidak terdapat jaminan kuat dalam implementasi sistem 
masyarakat hukum adat (MHA) dalam kehidupan sehari.

11  Safa’at, R. (2013). Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan 
pangan. Universitas Brawijaya Press.

12  Ibid.
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Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki 
kesamaan leluhur/genealogis, (2) tinggal di suatu tempat (geografis), 
(3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan 
nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang 
dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala adat (6) tersedianya 
tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan (7) tersedia 
lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum 
adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.

13

Hasil penelitian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 
World Agroforesty (ICRAF) dan Forest People Programme pada tahun 
2002-2003  menyimpulkan bahwa masyarakat adat ingin diakui otonomi 
komunitasnya termasuk tanah dan sumber daya alam dalam kerangka 
NKRI.

14 Hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan lahan sangat penting 
mengingat telah diaturnya hak tersebut sebagai salah satu hak terpenting 
dari masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah ulayat yang diatur 
dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) yang menentukan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 
dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan 
itu dari masyarakat-  masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Menurut data, sejak Mei 1967 sampai dengan Mei 2013, lebih 
tepatnya hampir selama 50 tahun setelah kemerdekaan, masyarakat hukum 
adat kehilangan hutan adatnya. Hingga saat ini penetapan hutan adat juga 
bukan hal yang mudah untuk diperoleh, sekalipun sudah difasilitasi oleh 
Kementerian Kehutanan, karena kunci pokok ada di pemerintah daerah 
13 Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi 

Perlindungan Hak- hak Tradisionalnya. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 
(Research Law Journal), 10(1). Hlm. 3.

14 Lihat Emil Kleden, “Kebijakan-Kebijakan Transnasional Institutions yang 
Mempengaruhi Peta Tenurial Security Dalam Lingkup Masyarakat Adat di Indonesia” 
dalam Konferensi Internasional Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia 
yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, Hotel Santika, 
11-13 Oktober 2004, hlm.6.
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tepatnya kabupaten. Terlebih, saat ini sumber daya alam dari tanah-tanah 
ulayat masyarakat hukum adat telah mulai dieksploitir oleh investor asing, 
misalnya minyak bumi mengalir setiap hari keluar negeri.15 Kontribusi 
besar bagi negara datang melalui devisa yang berlimpah, namun hak 
masyarakat hukum adat atas lahannya masih tidak mendapatkan perhatian 
lebih oleh pemerintah baik pusat maupun daerah hingga saat ini. Hak-
hak tersebut dalam implementasinya sulit diterapkan juga disebabkan 
oleh belum tersedianya peraturan operasional serta lembaga khusus 
yang menjamin pemenuhannya. Kewenangan dan mekanisme penentuan 
masyarakat hukum adat yang dipasrahkan pada kebijakan pemerintah 
lokal dengan legitimasi yang rendah jika dibandingkan dengan cakupan 
implementasinya.

Apabila melihat pendekatan pemberdayaan khususnya kepada 
masyarakat hukum adat yang berpusat pada rakyat (people centered 
development). Hal ini dinilai menjadi anti tesis dari pendekatan 
pertumbuhan yang mengejar peningkatan produksi dan pertumbuhan 
ekonomi. Sehingga implikasi dalam pelaksanaannya berbentuk kebijakan 
yang sentralistis, top-down, dan mengandalkan pola yang seragam sesuai 
asas uniformitas.

16 Apabila dalam prosesnya ditemukan ada partisipasi 
masyarakat, sifatnya semu atau prosedural dan bukan esensial.

17

Sekalipun ada kelemahan terkait konstitusionalitas ‘masyarakat 
hukum adat’, peluang untuk memperkuat dari tinjauan konstitusionalitas 
‘hak-hak masyarakat hukum adat’ dapat dimaksimalkan. Tentu dalam hal 
ini perspektif yang digunakan adalah pemikiran yang lebih mengedepankan 
substansialisme dan rights based approach melainkan bukan adalah 
ketatanegaraan yang didominasi pemikiran formalisme dan state based 
approach. Sehingga harus dikaitkan dengan substansi hak asasi manusia 
yang diatur secara relatif lebih lengkap dalam Bab X UUD Negara 
Republik Indonesia 1945 tentang hak asasi manusia (HAM).

15 Lihat Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi 
Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 
(Research Law Journal), 10(1).

16 Sukirno, S. (2019). PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  DALAM  
LINTASAN  WAKTU. Diponegoro Private Law Review, 4(3).

17 Lihat Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkan Muncul Antitesisnya. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 50-69.
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Dalam konteks negara saat ini menghadapi krisis ekonomi dan 
berupaya untuk merevitalisasi pembangunan, maka kebutuhan jaminan 
dalam konstitusi diikuti dengan Undang - Undang (UU) pendukung 
tentang HAM menjadi sebuah urgensi. Di tengah melorotnya pendapatan 
per kapita serta ancaman kemunduran ekonomi oleh pengangguran makin 
meningkat tajam, hak warga negara Indonesia perlu untuk dijamin oleh 
UUD Negara Republik Indonesia, tidak hanya dihormati dan diakui. 
Selain itu, perlunya jaminan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan lahan menjadi urgensi untuk mendukung 
ketahanan pangan dan swasembada di tengah kondisi pandemik. Terlebih, 
kemandirian ekonomi masyarakat hukum adat juga mampu menyumbang 
pendapatan per kapita yang lebih besar.

Sehingga, sebagaimana yang disebutkan dalam Bab X tentang 
HAM, dalam sektor ketenagakerjaan khususnya yang tercantum dalam 
Pasal 28 D ayat (2). Bahwa hak untuk bekerja dan sistem kerja yang 
berkeadilan perlu untuk dijamin oleh negara. Kedua, terkait masyarakat 
hukum adat pada pasal 18 B ayat (2) dalam Bab VI tentang Pemerintah 
Daerah perlu untuk dicantumkan dalam Bab X tentang HAM khususnya 
dalam Pasal 28 I ayat (3). Pasal yang menyatakan “Identitas budaya dan hak 
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman 
dan peradaban” ini perlu untuk diberikan penambahan terkait bagaimana 
negara menjamin hak atas masyarakat hukum adat. Lebih jauh, naskah 
akademik ini akan membahas perkembangan teori terkait perlindungan 
hak asasi manusia (HAM) atas ketenagakerjaan dan masyarakat hukum 
adat (MHA). Selain itu, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, 
dan historis akan menerangkan lebih lanjut tentang Pasal 18 B ayat (2) 
dan Pasal 28 D ayat (2). Terakhir, sasaran, jangkauan, arah pengaturan, 
dan materi muatan yang perlu diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 
28 D ayat (2) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi 
COVID-19.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat 
permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan 
Naskah Akademik ini, yaitu:
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1. Bagaimana perkembangan teori tentang perlindungan hak asasi 
manusia (HAM) atas pekerjaan dan masyarakat hukum adat (MHA) 
terhadap Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2)?

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait menjamin 
Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) saat ini?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 
yuridis, politis, dan historis dari penyesuaian isi Pasal 18 B ayat (2) 
dan Pasal 28 D ayat (2)?

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi 
muatan yang perlu diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D 
ayat (2) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi 
COVID-19?

C. Metode Penulisan

Penulisan naskah akademik ini dilakukan menggunakan metode 
studi kepustakaan/literatur yang merupakan penelaahan terhadap peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan/Mahkamah Konstitusi, 
perjanjian internasional, buku, artikel jurnal, atau hasil penelitian/pengkajian 
yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam Naskah Akademik. 
Penulis juga menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif. 
Metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan 
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang 
dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

18 Dalam hal ini 
penulis menggunakan pendekatan naturalistik karena analisis dilakukan 
pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian kualitatif dapat 
diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data / Informasi 
yang bersifat sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematik, 
terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat 
ilmiahnya.

19

Untuk mendapatkan data terkait, penulis menggunakan teknik studi 
pustaka untuk mencari literatur yang mendukung perkembangan teori, serta 
landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis dari penyesuaian 
18 Creswell, J. W. (2013). Steps in conducting a scholarly mixed methods study.
19 Hadari Nawawi. 1998. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press.
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isi Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2). Studi kepustakaan merupakan 
teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 
buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan- laporan yang ada 
kaitannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.

20 Studi pustaka atau 
studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan 
penelitian.

21 Dalam pembuatan naskah akademik ini, studi kepustakaan 
memberikan dasar teoritis untuk menjelaskan fenomena pentingnya 
dilakukan penjaminan atas hak asasi manusia terkait sektor ketenagakerjaan 
dan hak terhadap masyarakat hukum adat.

D. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, 
tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui perkembangan teori tentang perlindungan hak asasi 

manusia (HAM) atas pekerjaan dan masyarakat hukum adat (MHA) 
terhadap Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2),

2. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
menjamin Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) saat ini,

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, 
politis, dan historis dari penyesuaian isi Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 
28 D ayat (2);

4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan 
yang perlu diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) 
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Dengan ini penulis mengharapkan Naskah Akademik Draf 
Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan bagi implementasi pemenuhan hak asasi manusia 
oleh negara khususnya dalam sektor ketenagakerjaan dan masyarakat 
hukum adat untuk pembangunan Indonesia.

20 Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
21 Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian mengenai teori, asas/prinsip, permasalahan 
yang dihadapi dan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur 
dalam UU terhadap aspek kehidupan masyarakat. Kajian tersebut akan 
berdampak terhadap pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) 
serta aspek ekonomi dan ketenagakerjaan.

A. Hak Asasi Manusia

Secara terminologi, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki 
manusia secara kodrati. Terdapat banyak istilah mengenai hak asasi 
manusia, seperti dalam bahasa Inggris disebut dengan “human rights”, 
dalam bahasa Belanda disebut “mensenrechten” dan dalam bahasa 
Perancis disebut “droits de l’home”. Istilah-istilah mengenai hak asasi 
manusia tidak terbatas pada istilah bahasa asing itu saja, namun sekarang 
juga dikenal luas sebagai “fundamental rights” dalam bahasa Inggris, lalu 
dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “grondrechten” dan dalam 
bahasa Perancis dikenal pula dengan sebutan “droit fundamentaux”, lalu 
di Indonesia juga dikenal istilah hak asasi tanpa mencantumkan kata-kata 
manusia di belakangnya, hal ini dikarenakan bahwa sudah jelas jika satu-
satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi adalah manusia

22
. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan 
hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati karena semata-mata dia 
adalah manusia.

 Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia bukan karena 
diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan hak yang secara 
kodrati melekat di dalam diri manusia sebagai makhluk yang beradab dan 
bermartabat. Menurut C. De Rover, hak asasi manusia merupakan hak 
hukum yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan 
yang dilindungi oleh hukum konstitusi atau hukum negara meskipun 
setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, 

22 An-Najjar, A.M. (2002). Kebebasan Berfikir Dalam Islam. Upaya Mempersatukan Visi 
Pemikiran Dalam Islam. Pustaka Firdausi.
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kewarganegaraan, status sosial, status ekonomi yang berbeda-beda, ia tetap 
mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. 
Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). 
Artinya seburuk apa pun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau 
betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi 
manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, 
hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

23

Sementara itu, Miriam Budiarjo memberi batasan mengenai 
pengertian hak asasi manusia yaitu, sebagai hak yang dimiliki manusia 
yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau 
kehadirannya dalam masyarakat.

24 Definisi hak asasi manusia diatur dalam 
hukum positif di Indonesia yaitu, dalam Pasal 1 ketentuan 1 Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi; “Hak Asasi Manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia.” Berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan 
bahwa hak asasi manusia erat kaitannya dengan hukum dan masyarakat 
(bernegara)”.

Pandangan beberapa ahli mengenai hak asasi manusia adalah hak 
yang bersumber dari hukum alam. Menurut G. Singer, hak asasi manusia 
memang bersumber dari hukum alam. Senada menurut Thomas Aquinas, 
hukum alam merupakan hukum yang tercipta untuk manusia karena 
manusia merupakan makhluk yang bebas berpikir sehingga manusia 
merupakan bagian dari Tuhan. Pendapat ini diperkuat oleh John Locke, 
yaitu dalam keadaan bebas atau dalam keadaan alamiah, manusia telah 
memiliki hak-hak alamiah, yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara 
pribadi yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kebebasan dan 
kemerdekaan serta hak milik atau hak untuk memiliki sesuatu. Jadi, John 
Locke dapat menyimpulkan bahwa sesuai kodratnya, manusia sejak lahir 
sudah memiliki hak-hak kodrati atau hak- hak alamiah yang disebut hak 
asasi.

25

23 Smith, R.K.M., Hostmaelingen, N., Ranheim C., dkk (2008). Hukum Hak Asasi 
Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia.

24 Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama
25 Soehino (1981). Ilmu Negara. Liberty.
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Perkembangan pengakuan hak asasi manusia sampai saat ini 
memang menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Tonggak 
lahirnya pengakuan hak asasi manusia adalah Magna Charta di Inggris 
pada tahun 1215. Magna Charta yang merupakan piagam besar lahir karena 
kesewenangan negara (raja) pada kala itu terhadap rakyatnya sehingga 
mengakibatkan krisis politik di tahun 1215. Magna Charta menegaskan 
bahwa rakyat dan raja termasuk subyek dan obyek hukum, baik rakyat dan 
raja harus bersama-sama tunduk terhadap hukum, raja wajib menghormati 
hak pribadi rakyat dan harus tetap memberlakukan proses peradilan yang 
parsial dan adil.

26 Magna Charta diikuti oleh Petition of Rights di Inggris 
tahun 1628 yang juga dikenal dengan the Great of the Liberties of England, 
Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-
hak asasi manusia dan negara (Declaration des Droits de I’Homme et du 
Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) di Prancis 
tahun 1789.

Kemudian, di era modern saat ini lahirlah Universal Declaration 
of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusiaoleh majelis 
umum PBB melalui General Assembly Resolution 217 A (III) pada tanggal 
10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Hak-hak yang dikategorikan sebagai 
hak asasi manusia diatur dalam Art. 3 – 21 Universal Declaration Of 
Human Right mengatur mengenai:

“Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, bebas 
dari perbudakan dan penghambaan, bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan maupun hukuman yang kejam tak berperikemanusiaan 
ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan, hak untuk 
memperoleh pengakuan hukum di mana saja sebagai pribadi, hak 
untuk pengampunan hukum yang efektif, bebas dari penangkapan, 
penahan, atau pembuangan yang sewenang-wenang, hak untuk 
peradilan yang adil dan dengan pendapat yang dilakukan oleh 
pengadilan yang independen dan tidak memihak, hak praduga 
tidak bersalah, bebas dari campur tangan sewenang-wenang 
terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun 
surat-surat, bebas dari serangan kehormatan dan nama baik, 
hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu, 

26 Breay, C., Harrison, J. (2014, 28 Juli). Magna Carta : An Introduction. British Library. 
https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction
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bebas bergerak hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu 
kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak 
untuk mempunyai hak milik, bebas berpikir berkesadaran dan 
beragama dan menyatakan pendapat, hak untuk menghimpun 
dan berserikat, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan 
dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. 
Dengan lahirnya beberapa upaya penegakan hak asasi manusia 
berimplikasi terhadap penegakan hak asasi manusia yang diakui 
secara yuridis formal.”

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia negara harus hadir 
dalam  mengupayakan penegakan dan penghormatan terhadap seluruh 
rakyat Indonesia tanpa terkecuali, hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan 
pada deklarasi universal hak asasi manusia dan berbagai upaya penegakan 
hak asasi manusia yang dimulai dari Magna Charta sampai saat ini sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi penegakan hak asasi manusia ada 
pada pengakuan, penjaminan dan penghormatan hak itu sendiri oleh negara. 
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen bekerja 
sama mengupayakan penegakan hak asasi manusia sebagai upaya untuk 
memajukan kesejahteraan umun serta menjaga perdamaian dan ketertiban 
dunia. Hal ini tercermin dari kelima sila Pancasila sebagai dasar negara 
yang melambangkan nilai filosofis dan kepribadian bangsa pada komitmen 
Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia tercantum secara eksplisit 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 alinea ke- empat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
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Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan Sosial bagiseluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 
(3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut 
berimplikasi bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang hanya 
berdasarkan kekuasaan semata (machstaat) namun negara yang berdasarkan 
hukum (rechtstaat). Rechstaat merupakan konsep negara hukum yang 
berkembang di daratan Eropa Kontinental. Menurut Friedrich Julius Stahl, 
negara hukum (rechtstaat) memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan 
hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya 
pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur). 
Seiring berkembangnya teori dan praktik hukum bernegara, konsep negara 
hukum tidak terbatas terhadap konsep rechtstaat saja namun muncul konsep 
negara hukum yang dianut oleh Inggris dan Amerika Serikat serta negara 
lain yang masih memiliki hubungan dengan Inggris (anglo saxon) yaitu, 
rule of law yang dicetuskan oleh A.V. Dicey dengan ciri sebagai berikut, 
supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan terjaminnya 
hak-hak asasi manusia dalam undang-undang.

Menurut hasil dari pertemuan International Congress of Jurist di 
Bangkok tahun 1965, ketentuan dari negara rule of law adalah adanya 
perlindungan konstitusional, artinya konstitusi menjamin hak-hak 
individu dan juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh 
perlindungan atas hak-hak yang dijamin, adanya badan kehakiman yang 
bebas dan tidak memihak, adanya pemilu yang bebas, adanya kebebasan 
menyatakan pendapat, adanya kebebasan berserikat, berorganisasi dan 
beroposisi, dan adanya pendidikan kewarganegaraan (civil).

27 Dengan 
adanya kedua teori mengenai negara hukum tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa keduanya memiliki kesamaan yaitu penegakan hak 
asasi manusia melalui perlindungan konstitusional.

Menurut Jimly Asshidiqie, Indonesia yang merupakan negara 
hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan cita 
bangsa yang sudah menjadi bagian gagasan kenegaraan sejak kemerdekaan, 
Indonesia menganut ide dari konsep negara rechtstaat namun tetap 
memasukkan unsur rule of law sehingga Indonesia merupakan negara 
27  Ibid.,
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hukum baik itu rechstaat maupun rule of law dengan ciri sebagai berikut, 
supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality 
before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan, 
organ- organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas dan tidak 
memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara (constitutional 
court), perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan bersifat demokratis 
(democratische rechtstaat), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan 
bernegara (welfare rechtstaat), transparansi dan kontrol sosial, Ber-
Ketuhanan Yang Maha Esa.

28

Komitmen Indonesia dalam menegakkan, menjamin, mengakui 
dan melindungi hak asasi manusia yang sudah tercantum dalam hukum 
dasar atau konstitusi yaitu dalam Pasal 28 A - J Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, negara harus hadir untuk 
senantiasa menjamin rakyatnya untuk mendapatkan hak asasi manusia 
terlepas dari siapa pun dia.  Hukum positif Indonesia telah mengakomodir 
perlindungan hak asasi manusia baik secara hukum materil maupun 
formil. Secara hukum materil, hukum positif Indonesia mengatur khusus 
mengenai hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai 
hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari 
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi 
peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, 
dan kecerdasan serta keadilan.”

Dalam hukum formil perlindungan hak asasi manusia yaitu adanya 
pengadilan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan hak asasi 
manusia sebagai salah satu instrumen penegakan hak asasi manusia di 
Indonesia yang berfungsi untuk mengadili jika terbukti adanya pelanggaran 
hak asasi manusia.

28 Asshidiqie, J. (2011). GagasanNegara HukumIndonesia.Pembinaan Hukum Nasional 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manus
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Urgensi menegakkan, menjamin, mengakui dan melindungi hak 
asasi manusia di Indonesia jika dikaitkan dengan relevansi kondisi saat 
ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat Indonesia yaitu mempertahankan hidupnya. Dalam 
Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidupnya, 
pasal di bawahnya juga mengatur mengenai berbagai hak untuk dapat 
mempertahankan hidup seseorang Lantas, di manakah letak peran negara 
hadir dalam menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya?. Tidak semua 
hak memang harus diatur oleh negara, ada beberapa hak yang harus 
diserahkan terhadap kehendak bebas seseorang, namun ada beberapa hak 
yang bersifat fundamental sehingga pemenuhannya harus dijamin negara, 
seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil 
dalam bekerja.

29

Penormaan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dibandingkan dengan Pasal 
28I Dalam Dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terdapat minkonsepsi yang kentara. Pasal 28A 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi 
: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 
dan kehidupannya.” Sedangkan Pasal 28 I Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Untuk menegakkan dan 
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. Letak negara yang 
menjamin masih belum terlalu ditekankan. Jika ditelaah lebihdalam, isi 
Pasal 28 A a quo “setiap orang berhak” merupakan hak yang diberikan 
oleh negara sebagai pengakuan hak asasi manusia, namun urgensi disini 
adalah tentang bagaimana peran negara dalam menjamin rakyatnya dalam 
mempertahankan hidupnya?, mengingat Indonesia merupakan negara 
hukum dimana negara berdasarkan sistem hukum yang dibangun sesuai 
dengan ide, cita dan tujuan bangsa.

Menurut Jimly Asshidiqie, konsep negara hukum terkait dengan 
istilah nomokrasi (nomocratie) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa 

29 Lihat Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 
1945



18

penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum11. 
Apabila hukum yang menjadi tumpuan penyelenggara kekuasaan negara 
rancu dan tumpul maka hal tersebut berimplikasi terhadap praktik bernegara, 
lantas jikalau ada yang dirugikan, maka rakyat adalah korbannya. Secara 
Letterlijk, “setiap orang berhak” dapat ditafsirkan seakan-akan negara 
mengembalikan terhadap pribadi masing- masing secara bebas terkait 
bagaimana seseorang itu mempertahankan hidupnya. Negara seakan-akan 
memberikan pilihan terhadap seseorang untuk mempertahankan hidupnya 
atau bagaimanapun caranya sehingga mempertahankan hidup dianggap 
sebagai hak perorangan, namun tidak ada jaminan bahwa negara menjamin 
keberlangsungan hidup perorangan tersebut. Jika dikembalikan terhadap 
konsep awal negara hukum, terutama konsep negara hukum yang dianut 
Indonesia, salah satu yang ditekankan adalah perlindungan hak asasi 
manusia dimana di dalamnya juga termasuk menjamin pemenuhan hak 
asasi manusia.

Hak untuk mempertahankan hidup erat kaitannya dengan hak 
ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada tanggal 3 Januari 
1976. Hak-hak yang terdapat dalam ICESCR antara lain, hak untuk bekerja 
dalam kondisi yang adil dan menguntungkan, hak atas perlindungan sosial, 
standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi 
yang bisa dicapai, hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat 
kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

30 Keadaan saat 
ini sangat relevan dimana Indonesia sedang dalam masa transisi penerapan 
kehidupan normal yang baru akibat pandemi COVID-19 yang masih terus 
berlangsung adalah pemenuhan hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil 
dan menguntungkan. Jaminan pemenuhan hak untuk bekerja dan mendapat 
imbalan yang layak adalah hal yang harus diperhatikan secara serius oleh 
penyelenggara kekuasaan negara saat ini.

Penormaan mengenai hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil 
diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
30 Weller, K. (2019). What Is The International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Right?. https://eachother.org.uk/what-is-the-international-covenant-on-economic-social-
and-cultural- rights/.
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hubungan kerja .” Namun sekali lagi, konsep dan pemaknaan dalam 
Pasal a quo seakan-akan menyerahkan segala upaya hanya kepada orang 
tersebut saja. Negara tidak menjamin secara tegas bahwa setiap orang 
berhak “mendapatkan” pekerjaan, imbalan yang adil dalam pekerjaannya 
dan menerima perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 
a quo terkesan membebaskan rakyat untuk bekerja atau “tidak bekerja” 
sementara itu, yang harus ditekankan adalah jaminan pemenuhan lapangan 
kerja dan pemberian upah yang layak untuk pekerja.

Pandemi COVID-19 yang memunculkan persoalan sosial dan 
ekonomi baru yaitu kurang lebih 3,05 juta orang terkena pemutusan 
hubungan kerja hingga Juni 2020.

31 Disinilah letak fungsi negara untuk 
menjamin pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan, 
imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Negara harus 
hadir untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak yang 
berkaitan dengan fundamental needs.

Hak Asasi Manusia juga harus menyentuh masyarakat hukum 
adat (indigeneous people) mengingat Indonesia memiliki beragam 
suku, etnis dan budaya yang masih erat kaitannya dengan adat istiadat 
setempat. Terlepas dari unifikasi hukum di Indonesia, Indonesia harus 
tetap hidup berdampingan dengan masyarakat hukum adat dan menjamin 
keberlangsungan hidup mereka sesuai hukum adat setempat, hal ini diatur 
dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People 
(UNDRIP) pada 13 September 2007.

32 Dalam Art. 3 UNDRIP, “Indigenous 
peoples have the right to self-determinaon. By virtue of that right theyfreely 
determine their polical status and freely pursue their economic, social and 
cultural development”.

Pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri masyarakat 
hukum adat diatur sangat jelas dalam UNDRIP. Hak menentukan nasib 
sendiri terdiri dari hak politik, hak untuk mengembangkan ekonomi, dan 
hak untuk pembangunan dalam bidang sosial dan budaya.

33 Salah satu 
31 Cahyani, D.R. (2020). Dampak Corona, 3.05 Juta Orang Terkena PHK. https://bisnis.

tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta orang-terkena-phk-hingga- juni/
full&view=ok

32 United Naons Declaraton on the Rights of Indigenous People. General Assembly 
Resoluon61/295, Annex U.N. Doc .A/RES/61/295 ( September 13, 2007)

33 Muazzin(2014). Hak MasyarakatAdat(Indigenous Peoples) atas Sumber DAYAAlam : 
Perspektif Hukum Internasional. PadjajaranJurnal Ilmu Hukum, 1(2), 338-339.
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kewajiban negara adalah dengan mengakui eksistensi dan menjamin 
keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat baik dengan pengakuan 
secara de jure maupun de facto. Menurut Kelsen, pengakuan dalam kaitan 
dengan keberadaan di suatu negara terdapat dua tindakan dalam suatu 
pengakuan, yakni tindakan politik (de facto) dan tindakan hukum (de 
jure). Tindakan politik adalah dengan mengakui keberadaannya. Negara 
mengakui dan berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan 
politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya. 
Tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan di atas yang ditetapkan 
oleh hukum internasional (jika dikaitkan dengan pengakuan masyarakat 
hukum adat Indonesia maka, disesuaikan dengan hukum nasional) untuk 
menetapkan fakta dalam suatu kasus kongkret.

34

Penormaan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat 
terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang“. Dalam Pasal tersebut, secara penormaan memang 
tidak termasuk ranah dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia 
seperti dalam pasal 28 A-J Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 namun lebih terhadap rezim penataan pemerintahan 
daerah. Hak untuk menentukan nasib sendiri juga sangat berkaitan dengan 
pemanfaatan sumber daya alam.

Pada UNDRIP diatur dengan lebih jelas ketentuan tentang hak-
hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam. Pasal 26 ayat 
(2) UNDRIP secara khusus telah menetapkan bahwa: “Indigenous peoples 
have the right to own, use, develop and control the lands, territories and 
resources that they possess by reason of tradional ownership or other 
tradional occupaon or use, as well as those which they have otherwise 
acquired.” Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ketentuan pengakuan hukum adat terhadap sumber daya alam 
harus diperjelas dan diperinci lagi untuk mewujudkan kepastian hukum 
bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Rezim penormaan hukum agraria 

34 Kelsen, H. (1973). Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan Sumarno). 
Rimdi Press.
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dalam hukum nasional memang berpijak terhadap hukum adat di masing-
masing daerah namun sampai saat ini masih banyak ketimpangan terjadi di 
lapangan terutama mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-Pokok Agraria masih menganut sistem kepemilikan tanah yang 
sentralistik, persyaratan dan prosedur pengakuan juga membatasi hak dari 
masyarakat hukum adat.

Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama 
yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan untuk kepentingan masyarakat 
hukum adat yang dikalahkan dengan kepentingan umum. Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi Asing yang tidak memihak 
masyarakat hukum adat dan apabila dihadapkan dengan pemilik modal 
asing maka, pemilik modal asing yang akan dimenangkan. Permasalahan 
ini menghambat realisasi hak-hak masyarakat lokal, dan mencederai 
hak-hak asasi masyarakat hukum adat karena tumpang tindih dan bersifat 
membatasi sehingga membuka ruang bagi penguasa negara untuk 
menerjemahkan sendiri. bertentangan dengan tujuan, jaminan, pengakuan 
dan penghormatan itu sendiri.

35

Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati (respect), 
melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak-hak masyarakat hukum 
adat sesuai UNDRIP karena selain Indonesia adalah anggota tetap PBB, 
Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam penegakan Hak Asasi Manusia. 
Secara normatif, Pengakuan tersebut belum sampai pada tindakan hukum 
untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat hukum adat sebagai 
hak yang didapat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat. Instrumen 
penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum 
adat juga belum ada. Hal ini harus menjadi fokus dari penyelenggara negara 
untuk merevisi penormaan mengenai penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak- hak masyarakat hukum adat.

35 Thontowi, J. (2005), “Komunitas Lokal dalam Perspekf HAM dan Hukum Nasional”, 
Jurnal Hukum UNISIA , 57(28), 247-258.
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B. Ketenagakerjaan

1. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang dianut oleh 
bangsa Indonesia. Negara kesejahteraan merupakan salah satu tujuan 
dibentuknya negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam alinea 
keempat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD Negara Republik Indonesia 1945). Utrecht mengatakan bahwa 
lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat 
luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya, yakni 
keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu negara 
kesejahteraan.

36 Demikian sehingga, negara memiliki tanggung jawab 
sebagai pemegang kekuasaan terpenuh untuk menjamin kesejahteraan 
masyarakat sebagai perannya dalam lapangan pekerjaan pemerintahan. 
Konsep negara kesejahteraan ini lahir atas dasar pemikiran untuk dapat 
melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan 
negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah 
terbukti banyak telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

37 Teori 
berkembangnya negara kesejahteraan tidak terlepas dari jaminan hak 
asasi manusia yang juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan 
zaman. Negara-negara yang menggunakan konsep negara kesejahteraan 
sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintahan, memiliki kewajiban 
untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga 
negaranya. Hal tersebut dikarenakan bahwa dengan jaminan hak asasi 
manusia yang kuat akan memiliki implikasi terhadap terwujudnya tujuan 
negara untuk menjadi negara kesejahteraan.

Friedrich Julius Stahl seorang sarjana dari Jerman mengemukakan 
bahwa negara hukum atau rechtstaat, harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya 
perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, 
adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan adanya 
peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.

38 Sebagai negara 
36 Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi Hak Menguasai Negara atas Barang 

Tambang, Jurnal Konstitusi, Vol.9, 2, Juni 2020, hlm. 265. https://media.neliti.com/
media/publications/111437-ID-ideologi-welfare-state-konstitusi-hak- me.pdf

37 W.Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Yogykarta : Universitas Atmajaya, 
2008, hlm. 1

38 Sayuti, Konsep Rechtstaat dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi 
Islam, Vol.4, No.2, Desember 2011, hlm 92-93. https://media.neliti.com/media/
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hukum, Indonesia telah memenuhi semua ciri-cirinya yang mana salah 
satunya adalah perlindungan HAM. Negara hukum yang melindungi 
pemenuhan hak-hak asasi manusia warga negaranya akan membantu 
dalam mewujudkan adanya negara kesejahteraan. Sebagaimana negara 
kesejahteraan menggunakan kekuasaannya untuk memastikan setiap warga 
negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai 
dengan standar kelayakan.

39 Dalam mewujudkan suatu negara kesejahteraan 
dibutuhkan suatu kebijakan sosial pemerintah yang pengaturannya dapat 
ditemukan dalam hukum. Kebijakan sosial dalam negara kesejahteraan 
mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang 
mencakup jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial.

40

2. Teori Hukum Positivistik

Dalam perkembangan ilmu hukum, paradigma positivistik 
memberikan pengaruh dan andil yang cukup besar. Pemikiran hukum 
menjadi legal positivistic, yaitu hukum yang terpisah dari moralitas, 
hukum yang diterapkan resmi melalui legislasi negara, yang sejak masa 
Napoleon kemudian dikenal dengan teori legisme.

41 Demikian sehingga 
hukum dibuat secara lengkap dan menyeluruh. Menurut pendapat August 
Comte, yang mana merupakan Bapak Positivismee bahwa positif diartikan 
sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta- fakta yang teramati, 
dalam arti lain didasarkan pada fakta-fakta.

42 Fakta-fakta yang dimaksud 
adalah semua fenomena yang terjadi dan dapat diamati atau diobservasi. 
Berkaitan dengan fenomena terkait, dapat merupakan fenomena sosial 
dan fenomena alam. Maka dari itu, maka erat kaitannya fakta-fakta dari 
sesuatu fenomena dengan fakta empiris yang terdapat di lapangan. Dalam 
perkembangan legal positivisme, JJ Rousou yang menulis buku du contract 
social ou principles du droit politique menyatakan bahwa orang-orang 
melakukan kontrak bersama untuk mewujudkan cita-cita individualnya, 

publications/220458-konsep- rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in.pdf
39 Elviandri, Khuzdalifah Dimyati, Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan : 

Meneguhkan Ideologi Wlafare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, 
Mimbar Hukum, Vol.31, No.2, Juni 2019, hlm.254.

40 Ibid, hlm.255
41 Sri Wahyuni, Pengaruh Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum da 

Pembangunan Hukum Indonesia, Al-Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum, Vol.3, 
No.1, Juni 2015, hlm.2 ejournal.uin-suka.ac.id.

42 Ibid, hlm.3
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menjadi kehendak umum (volonte generale); kemudian terciptanya 
tujuan umum yakni kepentingan umum.

43 Dengan demikian bahwa hukum 
merupakan cerminan dari kehendak dan kepentingan umum. Sehingga 
dalam perkembangan hukum positivistik memandang bahwa dibuatnya 
hukum adalah dengan tujuan untuk kepentingan umum dan dibentuk untuk 
memenuhi kehendak umum.

Selain August Comte, salah satu pionir penganjur dan pembela 
mazhab positivismee adalah John Austin. Austin dianggap sebagai pionir 
mazhab positivisme analitik, yaitu versi positivisme kontemporer yang 
mengklaim bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang mewujud 
dalam praktik, bukan mengonstruksi suatu konsep hukum pada tataran 
normatif dan idealisme politik semata.

44 Oleh karena itu, positivisme hukum 
melihat pada fakta yang dapat diamati oleh Panca indra. Selanjutnya, 
negara penganut positivisme hukum harus memiliki fondasi hukum yang 
kuat dan nyata sehingga dapat bersifat memaksa.

 Menurut pendapat Austin terdapat relasi antar perintah dan 
kewajiban, hal yang bukan perintah bukanlah hukum, dan perintah yang 
bersifat umum (the quality of generality) yang dianggap sebagai hukum 
dan perintah yang berasal dari pemegang kuasa adalah hukum yang berlaku 
(positive laws).

45 Selain itu, Austin juga mendefinisikan hukum positif 
sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh manusia yang lebih tinggi 
secara politik kepada orang lain sebagai subjek politik.

46 Berdasarkan hal-
hal tersebut, maka hukum dibuat oleh yang berkuasa dan ditetapkan oleh 
yang berdaulat, berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi.

3. Teori Hukum Kehendak

Teori hukum kehendak menjelaskan bahwa peraturan-peraturan 
pada hukum ataupun norma hukum bersumber pada kewenangan legislatif 
yang tertinggi. John Austin juga merupakan penganut teori kehendak 
yang berorientasi pada konsepsi teori politik, yang diekspresikan melalui 
kehendak yang berdaulat mengandung nilai politis.

47 Salah satu teori yang 
43 Ibid, hlm.8
44 Atip Latipulhayat, Khazanah : John Austin, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, 

No.2, 2016, hlm.1, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11566
45 Ibid, 441.
46 Rocoe Pound, Theories of Law, Yale Law Journal, hlm. 140-142
47 I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta, Teori-Teori Hukum, Malang : 
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ditulis oleh J.W.Haris adalah teori hukum kehendak dalam bukunya yang 
berjudul Law and Legal Science An Inquiry into the Concepts Legal Rule 
and Legal System. Substansi yang terdapat dalam teori kehendak antara 
lain adalah :

- Hukum dipahami sebagai himpunan simbol yang menjelaskan 
kemauan, pihak yang berdaulat dalam negara, berkenaan dengan 
perilaku yang terjadi karena kasus tertentu antar orang perseorangan 
atau antar kelompok.

- Setiap tindakan menurut hukum merupakan kehendak pihak yang 
berdaulat dan bukan karena diwajibkan atau diizinkan menurut 
peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hukum positif adalah 
fakta bukan nilai.

- Kehendak pihak yang berdaulat harus diartikan kehendak mutlak 
yang wajib diterima dan ditaati oleh rakyat yang diperintah atau pihak 
bawahan.

- Sistem hukum dalam arti keseluruhan peraturan perundangundangan 
yang valid berasal dari kehendak pihak berdaulat pada momentum 
waktu tertentu dan dalam masyarakat tetentu secara faktual ditaati 
dan ditegakkan sesuai dengan prinsip kesatuan kehendak.

48

4. Teori Kepentingan Sosial Berkaitan dengan Hukum Responsif

Ilmu hukum empiris terjadi ketika hukum dapat diterapkan, 
memiliki akibat, dan dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang 
terjadi dimasyarakat. Salah satu cabang teori ilmu hukum empiris adalah 
teori keadaan dasar yang mana memiliki tiga tipe hukum, salah satunya 
adalah Tipe Hukum Responsif. Philippe Nonet dan Philip Selznick, 
menjelaskan mengenai Teori Keadaan Dasar Hukum, yang salah satunya 
adalah Tipe Hukum Responsif, dalam bukunya berjudul Law and Society 
in Transtition: Toward Responsive Law (1978). Menurut Nonet dan 
Selznick Tipe Hukum Responsif dipicu oleh pemikiran aliran Realisme 
Hukum Amerika, yaitu Teori Kepentingan Sosial dari Roscou Pound. Teori 
Kepentingan Sosial mengembangkan Tipe Hukum Responsif dengan 
Postulat yang diajukan “hukum yang baik” merupakan representasi 
keadilan prosedural harus dilengkapi dengan keadilan substantif yang 

Setara Press 2018, hlm.125.
48 J.W.Haris, Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and 

Legal System, Clarendon Press, Oford, 1982, hal.25
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menjadi dasar legitimasi bagi hukum responsif. Karakteristik tipe hukum 
responsif dapat diidentifikasi, yaitu:
- Legitimasi hukum berdasarkan pada keadilan substantif bukan 

keadilan prosedural;
- Aturan hukum tunduk pada asas-asas dan kebijakan publik;
- Penalaran bertujuan, memperluas kompetensi kognitif;
- Diskresi diperluas, tetapi untuk tujuan yang dapat dipertanggung 

jawabkan;
- Moralitas mencakup moralitas rakyat dan moralitas kerja sama;
- Hukum dan aspirasi politik terintegrasi; percampuran kekuasaan 

(blending power);
- Partisipasi akses diperluas, juga integrasi hukum dan pembelaan 

terhadap masyarakat.
49

 Teori kepentingan dari Roscou Pound ini mengindikasikan bahwa 
dalam hukum terdapat kepentingan-kepentingan masyarakat yang harus 
dilindungi oleh hukum itu sendiri.

5. Teori Hukum Fungsional

Teori Hukum Fungsional adalah teori hukum dapat memiliki 
pengaruh terhadap berbagai bidang sosial dalam kehidupan masyarakat. 
Teori Fungsionalisme sendiri mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat 
dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem 
sosial, dan sub sistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada 
hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana 
dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor 
yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, 
saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat 
terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat 
yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika 
salah satu bagian masyarakat yang berubah akan terjadi gesekan- gesekan 
ke bagian lain dari masyarakat ini.

50

49 Phillips Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, 210, hal.32
50 Rusdi Anto, Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural, July 2018, http://fis.

unj.ac.id/labs/sosiologi/wp-content/uploads/2020/01/Teorisoshukumfungsional.pdf



27

Selain itu, Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Rotterdam, 
Belanda mendeskripsikan Teori Hukum Fungsional dengan inti sebagai 
berikut :

- Berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu 
hubungan yang ajek di antara berbagai variabel yang bersifat yuridis 
dan non yuridis;

- Hubungan antar variabel dikonstruksikan dalam rumus atau formula 
“B=fPE”, yang berarti perilaku para yuris, hakim, pembentuk 
undang-undang, warga masyarakat (B) berada dalam suatu hubungan 
yang bersifat ajek (f) terhadap di satu pihak berbagai norma hukum 
(P) dan di lain pihak lingkungan-lingkungan kongkret (E);

- Dengan cara ini diperoleh pemahaman berfungsinya hukum secara 
efektif menunjukkan data dalam konteks sosial kemasyarakatan 
yang di dalamnya tidak hanya keadaan lingkungan faktual, tetapi 
juga harapan-harapan, norma-norma, asas-asas juga mempunyai arti 
penting;

- Dengan demikian tindakan yuridis tidak hanya menerapkan dan 
menetapkan norma-norma hukum, tetapi juga menciptakan harapan- 
harapan dan mengartikulasi “makna” yang terkandung dalam suatu 
cakrawala pengalaman tertentu”.

51

6. Teori Sistem dalam Hukum

Efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dilihat bagaimana 
penegakan hukum tersebut dapat berjalan secara efektif untuk mengatasi 
berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman 
seorang pakar, sejarawan, dan profesor dibidang hukum mengatakan bahwa 
berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi 
Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum. Berikut 
adalah rinciannya :

52

- Substansi Hukum: dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini 
disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau 
tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk 
yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang 

51 Opcit, I Gede Atmadja, hlm. 139
52 Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan 

Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.2, Juli 2012, hlm.217-
218.
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mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang 
mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living 
law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law 
books).

- Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir 
Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan 
bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan 
lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 
Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” 
(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak 
dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang 
kredibilitas, kompeten dan independen.

- Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman 
(2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah 
suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan 
bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Selain dari pada itu, MC. Burken dalam bukunya yang berjudul 
berjudul Bepreking Grondrechten (1969), mendeskrepsikan Teori Sistem 
dengan inti sebagai berikut :

53

- Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti 
yang seluas-luasnya;

- Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan 
yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-
masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;

- Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk misalnya 
politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah 
semua peran- peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang 
khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas 
menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan 
cara itu kehidupan menjadi tertata;

- Agar sistem yang lain yakni sistem politik, ekonomi dan sosial 
berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalitas 

53 Opcit, hlm. 139-140.
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menentukan keputusan- keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- Hukum mengambil dari masyarakat yakni menerima berbagai input 

baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi output 
berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan 
yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang 
dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa 
menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan 
bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

7. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

Hukum memiliki peran yang sentral dan juga multifungsi dalam 
kehidupan masyarakat. Hukum dalam masyarakat bertujuan untuk 
memberikan kebaikan kepada masyarakat, demi mencapai keadilan, 
kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain.

54 Terdapat 
adagium ubi societas ibi ius, berarti di mana ada masyarakat pasti ada 
hukum. Hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan dinamis 
yang terjadi di dalam masyarakat. Roscou Pound mengemukakan bahwa 
“law as tool of social engineering”, yang berarti bahwa hukum tidak hanya 
sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum 
dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.

55 Dalam praktik hukum di 
Indonesia, konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial diperkenalkan 
oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dalam pernyataannya, ia mengemukakan 
bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan 
juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

56

Hukum yang dibentuk demi mencapai ketertiban hukum diharapkan 
dapat stabil dan tegas penegakannya, serta dinamis mengikuti perubahan 
yang terjadi di masyarakat. Menurut pendapat Munir Fuady, perubahan 
hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah 
satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial 
atau sarana rekayasa masyarakat.

57 Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, 
langkah yang diambil dalam social Engineering bersifat sistematis, dimulai 

54 Nazarudin Latif, Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau 
Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review, Vol.3, No.1, 2017, hlm.73

55 H. Yacob Djasmani, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktik Berhukum 
di Indonesia, MMH, Jilid 40, No.3, Juli 2011, hlm.365.

56 Ibid
57 Opcit, hlm.73
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dari identifikasi masalah hingga sampai pada jalan pemecahannya.
58 

Hukum memiliki peran yang penting dalam mengubah nilai-nilai sosial 
dalam masyarakat. Sehingga, hukum dimaksudkan untuk dapat mengubah 
nilai-nilai sosial dalam masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur.

8.   Kajian Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Indonesia sebagai negara penganut konsep negara kesejahteraan, 
ditunjukkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 
alinea keempat. Dalam alinea tersebut, tujuan negara Indonesia adalah 
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk 
mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah dengan 
memberikan jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi warga 
negaranya. Salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhan 
dan pelaksanaannya adalah terkait hak dalam bidang ketenagakerjaan. Hak-
hak asasi manusia dalam bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu 
hak dasar yang berperan serta berdampak besar dalam keberlangsungan 
hidup manusia. UUD Negara Republik Indonesia  1945 sendiri telah 
mengatur bahwa semua orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, 
serta diperlakukan secara adil dan layak dalam hubungan kerja.

59

UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai payung hukum 
untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat, memiliki andil 
besar terhadap dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pengaturan 
hak setiap orang dalam bidang ketenagakerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) 
memiliki pengaruh dalam praktik dimasyarakat dan juga pengaturan hak-
hak lain bersangkutan lebih lanjut di peraturan perundang-undangan di 
bawah UUD Negara Republik Indonesia 1945.

 Namun, pengaturan dalam pasal tersebut lebih kepada pengakuan 
hak yang dimiliki oleh setiap orang, bukan kepada penjaminan dan 
pemenuhan hak-hak tersebut sebagaimana tugas negara Indonesia. 
Dapat dikatakan demikian karena permasalahan-permasalahan sosial 
terkait dengak hak tersebut telah menjadi rahasia publik. Permasalahan-
permasalahan tersebut antara lain adalah pengangguran, PHK, diskriminasi 

58 Priyatno, Dwidja dan Aridhayandi, Rendi, Resensi Buku Satjipto Rahardjo (Citra 
Aditya 2014), hlm 886.

59 Pasal 28D ayat (2) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA1945
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pekerja, masalah outsourcing, masalah dampak tenaga kerja asing di 
Indonesia, daya jual pekerja rendah, dan lain-lain. Pasal 28D ayat (2) 
memiliki ambiguitas di mana penafsiran pasal tersebut tidak jelas, apakah 
hanya pengakuan hak atau sekaligus dengan jaminannya.

Dengan merebaknya pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 
19), telah memperburuk permasalahan-permasalahan dalam aspek 
ketenagakerjaan, seperti pengangguran dan PHK. Jumlah pengangguran 
per Februari 2020 adalah sebesar 4,99%

60
, namun dengan adanya 

COVID-19 angka pengangguran terbuka di Indonesia diprediksi akan 
mencapai 10,7 sampai12,7 juta orang pada tahun 2021.

61 Sedangkan untuk 
permasalahan PHK berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan 
per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan 
adalah 1.032.960, telah meningkat menjadi 6 juta orang. Di sektor formal 
yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19

62 sebanyak 375.165 orang, 
dan sektor informal yang terdampak akibat COVID-19 adalah 314.833 
orang.

63 Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak orang 
yang haknya tidak terjamin serta dilanggar. Sehingga, untuk mencapai 
tujuan negara kesejahteraan masih belum dapat untuk terwujudkan.

Dalam teori hukum positivistik yang sedang diterapkan oleh 
Indonesia saat ini, hukum haruslah menjadi cerminan dari kehendak dan 
kepentingan umum. Permasalahan-permasalahan sosial ketenagakerjaan 
tersebut muncul didahului oleh fenomena-fenomena sosial. Hukum 
positivistik memandang bahwa dibuatnya hukum adalah dengan tujuan 
untuk kepentingan umum dan dibentuk untuk memenuhi kehendak 

60 Badan Pusat Statistik, Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 
4,99 persen, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020-
-tingkat-pengangguran- terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html, diakses pada 15 
Agustus 2020.

61 Detik Finance, Ancaman Pengangguran Tembus 12 Juta Orang di Depan Mata, 
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5064177/ancaman-pengangguran-
tembus- 12-juta-orang-di-depan-mata, diakses pada 15 Agustus 2020.

62 Berita Satu, “6 Juta Orang telah Di-PHK Selama Pandemi Covid 19”, https://www.
beritasatu.com/ekonomi/631847-6-juta-orang-telah-diphk-selama-pandemi- covid19, 
diakses pada 15 Agustus 2020

63 Detikfinance, “Data Kemnaker : Pekerja Terdampak COVID-19 Capai Sekitar 3 Juta 
Orang”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-
pekerja-terdampak- COVID-19-capai-sekitar-3-juta-orang, diakses pada 15 Agustus 
2020.
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umum. Namun, fakta-fakta yang terjadi membuktikan bahwa hukum 
belum memenuhi kehendak masyarakat untuk kepentingan umum. 
Melainkan di sini terdapat gap yang cukup jauh antara orang-orang 
yang terpenuhi haknya dan orang-orang yang tidak terpenuhi haknya. 
Pengaturan hak yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (2) haruslah kembali 
melihat teori hukum kehendak yaitu hukum dipahami sebagai himpunan 
simbol yang menjelaskan kemauan, pihak yang berdaulat dalam negara, 
berkenaan dengan perilaku yang terjadi karena kasus tertentu antar orang 
perseorangan atau antar kelompok.

64 Maka dari itu, hal-hal yang diatur 
dalam hukum pada umumnya dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 
pada khususnya harus dapat menjelaskan sebagai respons atas kemauan 
dari berbagai pihak, khususnya masyarakat.

Hukum haruslah responsif atas permasalahan-permasalahan yang 
terjadi dalam masyarakat untuk kepentingan sosial. Produk hukum responsif 
sendiri adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan 
atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, 
sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam 
masyarakat.

65 Urgensi dibuatkan produk hukum yang responsif adalah 
karena aspirasi masyarakat saat ini telah berwujud menjadi permasalahan 
sosial sehingga hukum diharapkan dapat menjadi solusi dari sisi legalitas 
untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Sehingga kepentingan sosial 
dapat terwadahi dalam produk hukum tersebut.

Hukum memiliki hubungan yang stabil dengan aspek-aspek 
kehidupan baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis. 
Maka dari itu, hukum berfungsi secara efektif tidak hanya dalam fakta 
atau realitas dalam masyarakat, tetapi juga terkait dengan harapan hukum 
dibuat berdasarkan atas norma dan asas hukum yang berlaku. Maka dari itu 
hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat 
dengan menggunakan data sosial kemasyarakatan. Dalam realitas 
sosialnya, hubungan hukum dengan aspek yang bersifat non yuridis cukup 
memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan, berkaitan dengan pengaturan 
hak orang dalam aspek ketenagakerjaan dalam Pasal 28D ayat

(2) menunjukkan data yang tidak stabil. Harapan masyarakat bahwa hukum 

64 Loc.cit, J.W.Haris, hlm.25
65 Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnalica, 

Vol.7, No.2, April 2010, hlm. 117.
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dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi masih 
belum terwujud.

Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat mengatasi berbagai 
permasalahan sosial. Substansi pengaturan dalam Pasal 28D ayat (2) ini 
belum tepat. Permasalahan hak tidak hanya perlu diakui, melainkan juga 
dijamin pemenuhannya. Dalam teori sistem, hukumlah yang menggerakkan 
bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya. Namun, apabila substansi hukum 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka penerapan hukum yang 
hidup dalam masyarakat akan menjadi tidak efektif dan hanya merupakan 
aturan tertulis dalam kitab. Maka dari itu diperlukan adanya perbaikan 
substansi pasal bersangkutan.

Hukum memiliki beberapa tujuan, sebagaimana penyusunan normanya 
menggunakan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam 
Pasal 28D ayat (2) masih belum menunjukkan keadilan, kemanfaatan, 
dan juga kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, penerapannya 
kurang relevan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. 
Hukum sebagai alat rekayasa sosial, diharapkan dapat mempengaruhi 
perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, peran pasal a 
quo sebagai alat rekayasa sosial belum menunjukkan dampak yang lebih 
baik dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, identifikasi masalah 
sudah dilakukan, namun substansi pasal a quo belum memberikan solusi 
ataupun pemecahan masalah. Padahal, hukum sebagai alat rekayasa sosial 
memiliki peran sentral dalam mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan, 
dan kepastian hukum, serta mewujudkan ketertiban umum.

C. Masyarakat Adat

Dalam setiap masyarakat, selalu ada norma yang mengatur 
hubungan masing-masing individu. Cicero menyatakan “ubi societas ibi 
ius”. Pernyataan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat 
selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan 
hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Tidak 
heran apabila dikatakan bahwa hukum adalah produk budaya (law as a 
product of culture). Martin Kryger

66 menyatakan bahwa “law as tradition”. 
66 Martin Kryger, Law as Tradition, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 

1986, hlm. 240
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Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan 
hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan 
perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut 
menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya.

Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila 
Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan fabric of 
rules. Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-
masing. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. 
Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya 
kemasyarakatan masing- masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu 
menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, 
misalkan tradisi hukum civil law dan common law memiliki perbedaan 
karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang 
dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda. Dari 
dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai the living law 
yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk.

The living law tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat 
yang secara materiil dipraktikkan secara terus menerus dan kemudian 
masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral duty, bukan karena 
coercive dari yang berdaulat. The living law tersebut dapat bersumber dari 
kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang 
keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat 
tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum. Istilah 
the living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan 
kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif)

67
. Bagi Eugen 

Ehrlich68, perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, 
bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun 
pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan 
bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat 
dilepaskan dari masyarakatnya.

67 Steven Winduo, Costumary Law is A Living Law, www.ichcap.org, diakses pada 
tanggal 09 Januari 2018, jam. 12.00.

68 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law, Walter L. Moll 
trans., 1936, hlm. 137. 5
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Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich69 menyatakan bahwa 
hukum yang hidup (the living law) adalah hukum yang mendominasi 
kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi 
hukum. Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa The living law 
merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan 
lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. 
Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani 
kepentingan masyarakat.

Hukum Adat padat dasarnya merupakan living law atau hukum 
yang hidup di tengah masyarakat. Aspek yang diatur hukum adat tidak 
hanya mengenai mekanisme pidana saja, melainkan proses berkehidupan 
di tengah masyarakat adat. Namun, Hukum adat kurang tepat jika 
diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan, karena yang dimaksud dengan 
hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena 
kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah 
laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu peraturan 
kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan 
apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, 
maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan 
masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya.

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat 
masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan 
dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-
istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali 
untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya. Oleh karenanya, 
Hukum adat berfungsi sebagai guidelines atau pedoman yang melekat pada 
setiap proses bermasyarakat bagi masyarakat adat. Layaknya living law, 
sudah seharusnya Hukum adat dijamin eksistensi dan keberlangsungannya 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, 
pada faktanya eksistensi Hukum adat hanya sekedar di “ketahui” dan 
“dihormati” berdasarkan Pasal 18 B ayat 2 Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945. Sudah seharusnya Hukum Adat dijamin 
eksistensi dan keberlangsungannya layaknya living law yang pada dasarnya 
melekat seperti Hak Asasi Manusia.

69 Ibid, hlm. xi.
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Hukum Adat pertama kali dikenalkan oleh Snouck Hurgronje 
pada Tahun 1983 dalam bukunya De Atjehnese

70
. Dalam buku itu dia 

memperkenalkan istilah Adatrecht (hukum adat) yaitu hukum yang 
berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing 
pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian 
secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya 
yang berjudul Adatrecht. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa 
hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli 
dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta 
dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum 
adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen

71
.

Dalam memaknai Hukum adat, Prof. Mr. B. Terhaar Bzn 
berpendapat bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang 
menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan 
berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori 
“Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu 
sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa 
masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila 
penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-
istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Sedangkan Prof. Mr. Cornelis 
van Vollen Hoven berpendapat bahwa hukum adat adalah keseluruhan 
aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan 
belum dikodifikasikan. Disisi lain Dr. Sukanto, S.H. memaknai hukum 
adat sebagai sebuah kompleksitas adat-adat yang pada umumnya tidak 
dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi 
jadi mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan pendapat ahli mengenai Hukum adat diatas, dapat 
disimpulkan bahwa adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara  
berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama sama dilakukan turun- 
temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Demikian pula pengertian 
hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui 
berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan 
dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan 
berakibat pada sanksi adat, maupun pengaruh makhluk gaib, arwah nenek 
70 Djuned T, 1992, Asas-asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8
71 Kusumadi Pudjosewojo, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara 

Baru, Jakarta, hlm. 64.
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moyangnya, apakah kepada pelaku yang melanggar adat atau kepada anak 
keturunannya pada suatu waktu. Hal ini dapat berpengaruh pada psikologi 
(kejiwaan) anggota masyarakat adat bila mengabaikan/melanggar aturan-
aturan adat. Untuk menjaga dan memelihara aturan-aturan adat terhadap 
anak keturunan/anggota masyarakat adat, maka secara berkesinambungan 
sedini mungkin aturan adat dan unsur yang terkandung dalam adat harus 
di tanamkan kepada setiap generasi pelanjutnya. Unsur-unsur dari hukum 
adat adalah sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat,
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis,
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral,
4. Adanya keputusan kepala adat,
5. Adanya sanksi/ akibat hukum,
6. Tidak tertulis,
7. Ditaati dalam masyarakat.

Melihat penjelasan tersebut, Hukum adat merupakan sebuah hak 
bagi masyarakat adat untuk mengatur proses bermasyarakat di tengah 
masyarakat adat. Sebagaimana hak yang melekat kepada masyarakat, Hak 
Asasi Manusia juga harus menyentuh masyarakat hukum adat (indigenous 
people) mengingat Indonesia memiliki beragam suku, etnis dan budaya 
yang masih erat kaitannya dengan adat istiadat setempat. Terlepas dari 
unifikasi hukum di Indonesia, Indonesia harus tetap hidup berdampingan 
dengan masyarakat hukum adat dan menjamin keberlangsungan hidup 
mereka sesuai hukum adat setempat, hal ini diatur dalam United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) pada 13 
September 2007

72
.

Dalam Art. 3 UNDRIP, “Indigenous peoples have the right to self- 
determination. By virtue of that right they freely determine their political 
status and freely pursue their economic, social and cultural development”. 
Pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri masyarakat hukum adat 
diatur sangat jelas dalam UNDRIP. Hak menentukan nasib sendiri terdiri 
dari hak politik, hak untuk mengembangkan ekonomi, dan hak untuk 

72 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. General Assembly 
Resolution 61/295, Annex U.N. Doc .A/RES/61/295 ( September 13, 2007)
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pembangunan dalam bidang sosial dan budaya
73

. Salah satu kewajiban 
negara adalah dengan mengakui eksistensi dan menjamin keberlangsungan 
hidup masyarakat hukum adat baik dengan pengakuan secara de jure 
maupun de facto.

Menurut Kelsen, pengakuan dalam kaitan dengan keberadaan di 
suatu negara terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan, yakni tindakan 
politik (de facto) dan tindakan hukum (de jure). Tindakan politik adalah 
dengan mengakui keberadaannya. Negara mengakui dan berkehendak 
untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan 
lain dengan masyarakat yang diakuinya. Tindakan hukum adalah prosedur 
yang dikemukakan di atas yang ditetapkan oleh hukum internasional (jika 
dikaitkan dengan pengakuan masyarakat hukum adat Indonesia maka, 
disesuaikan dengan hukum nasional) untuk menetapkan fakta dalam suatu 
kasus kongkret

74
.

Penormaan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat terdapat 
dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang“. Dalam Pasal tersebut, secara penormaan memang tidak termasuk 
ranah dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia seperti dalam pasal 
28 A-J Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
namun lebih terhadap rezim penataan pemerintahan daerah. Hak untuk 
menentukan nasib sendiri juga sangat berkaitan dengan pemanfaatan 
sumber daya alam.

Pada UNDRIP diatur dengan lebih jelas ketentuan tentang hak-
hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam. Pasal 26 ayat 
(2) UNDRIP secara khusus telah menetapkan bahwa: “Indigenous peoples 
have the right to own, use, develop and control the lands, territories and 
resources that they possess by reason of tradional ownership or other 

73 Muazzin (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber DAYA 
Alam: Perspektif Hukum Internasional. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 338-
339.

74 Kelsen, H. (1973). Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan Sumarno). 
Rimdi Press
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tradional occupaon or use, as well as those which they have otherwise 
acquired.” Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ketentuan pengakuan hukum adat terhadap sumber daya alam 
harus diperjelas dan diperinci lagi untuk mewujudkan kepastian hukum 
bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Sedangkan, rezim penormaan hukum agraria dalam hukum 
nasional memang berpijak terhadap hukum adat di masing-masing daerah 
namun sampai saat ini masih banyak ketimpangan terjadi di lapangan 
terutama mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria masih menganut sistem kepemilikan tanah yang sentralistis. 
Persyaratan dan prosedur pengakuan juga membatasi hak dari masyarakat 
hukum adat. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan untuk kepentingan 
masyarakat hukum adat yang dikalahkan dengan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi Asing 
yang tidak memihak masyarakat hukum adat dan apabila dihadapkan dengan 
pemilik modal asing maka, pemilik modal asing yang akan dimenangkan. 
Permasalahan ini menghambat realisasi hak-hak masyarakat lokal, dan 
mencederai hak-hak asasi masyarakat hukum adat karena tumpang tindih 
dan bersifat membatasi sehingga membuka ruang bagi penguasa negara 
untuk menerjemahkan sendiri. bertentangan dengan tujuan, jaminan, 
pengakuan dan penghormatan itu sendiri

75
.

Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati (respect), 
melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak-hak masyarakat hukum 
adat sesuai UNDRIP karena selain Indonesia adalah anggota tetap PBB, 
Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam penegakan Hak Asasi Manusia. 
Secara normatif, Pengakuan tersebut belum sampai pada tindakan hukum 
untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat hukum adat sebagai 
hak yang didapat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat. Instrumen 
penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum 
adat juga belum ada. Hal ini harus menjadi fokus dari penyelenggara 
negara untuk merevisi penormaan mengenai penghormatan, perlindungan, 
dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

75 Thontowi, J. (2005), “Komunitas Lokal dalam Perspekf HAM dan Hukum Nasional”, 
Jurnal Hukum UNISIA , 57(28), 247-258. 
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BAB III 
LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI, YURIDIS, POLITIK, 

HISTORI

A. Landasan Filosofis

Indonesia memiliki landasan filosofis Pancasila dan Pembukaan 
UUD 1945. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tercermin dalam ideologi, 
peraturan perundang-undangan, dan hajat hidup bangsa Indonesia. Dalam 
perjalanannya bangsa Indonesia, Pancasila dapat disebut sebagai landasan 
filosofis melalui beberapa tahapan dan juga statement. Pertama, dalam 
sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyebutkan dasar yang 
dibutuhkan bangsa Indonesia untuk merdeka dengan sebutan Philosofische 
Grondslag sebagai sebuah Weltanschauung (pandangan hidup praktis). 
Kedua, Noor Bakry menyebutkan bahwa Pancasila merupakan hasil 
perenungan mendalam yang bersifat koheren, logis, inklusif, mendasar, 
dan spekulatif tokoh-tokoh kenegaraan melalui suatu diskusi dan dialog 
panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Ketiga, menurut 
Sastrapratedja, Pancasila menjadi ideologi negara juga dasar politik yang 
mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup 
kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian 
nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, 
dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk 
menciptakan kesejahteraan bersama

76
.

Dalam memaknai Pancasila sebagai landasan filosofis ia dapat 
dimaknai dengan dua wujud yakni Genetivus Objectivus dan Genetivus 
Subjectivus. Genetivus Objectivus adalah bagaimana Pancasila dimaknai 
sebagai sebuah objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-
sistem dan cabang-cabang di filsafat yang berkembang di barat. Sedangkan 
Genetivus Subjectivus adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan 
dalam mengkritisi aliran-aliran Filsafat yang telah berkembang.

Pancasila sebagai landasan filosofis terdiri dari landasan ontologis, 
epistemologis, dan aksiologi. Dalam landasan ontologis Pancasila, ahli 
filsafat Bakker memberikan analogi pengibaratan relasi monodualisme 
76 Hulu, S. (2020, Mei 7). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. Diambil kembali dari 

Pustaka Bergerak: https://pustakabergerak.id/artikel/pancasila-sebagai-sistem-filsafat
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manusia. Bakker menyatakan bahwa Pancasila juga meskipun antara 1 sila 
dan yang lainnya berdiri sendiri dan terpisah namun tetap memiliki unsur 
relasional dan adanya kesatuan mendasar. Landasan ontologis Pancasila 
artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d’etre sila-
sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, 
pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk 
pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia

77
.

Landasan epistemologi terbentuk dengan dua pertentangan 
rasionalisme yang membentuk pengetahuan yang a priori dan empirisme 
yang membentuk pengetahuan yang a posteriori. Soekarno pernah 
mengatakan bahwa Pancasila merupakan pengetahuan yang tertanam 
dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia, hal ini mencerminkan 
a posteriori. Di sisi a priori tercermin dalam Pancasila yang menjadi 
sumber dalam mengatasi masalah-masalah sebelum kemerdekaan seperti 
keragaman. Pancasila bersifat abstrak umum universal. Nilai-nilai dasar 
dalam Pancasila dikatakan nilai yang mutlak artinya tidak dapat diubah. 
Nilai-nilai ini adalah Tuhan, manusia, satu (solidaritas, nasionalisme), 
rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Posisi lain 
Pancasila bersifat relatif yakni pemahaman yang beragam meskipun nilai 
dasar dan universalitasnya tetap sama. Uraian sila-sila Pancasila secara 
epistemologi sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari 
pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai 
sekarang. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab digali dari pengalaman 
atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-
abad.

Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 
Sila Pancasila kelima berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran 
bahwa situasi pecah belah yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda 
melalui politik Devide et Impera menimbulkan konflik antarmasyarakat 
Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia 

77 Sastrapratedja, M. (2001). Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial.
Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, hal 147-154
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yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan keputusan 
berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat 
Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi ”Bulek aie dek 
pambuluh, bulek kato dek mufakat”, bulat air di dalam bambu, bulat kata 
dalam permufakatan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 
yang tercermin dalam sikap gotong royong.

Landasan aksiologi dalam Pancasila berarti nilai. Nilai di sini bersifat 
abstrak. Dalam memandang Pancasila, nilai ditarik ke dalam hal yang 
bersifat spiritualis. Landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kualitas 
yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung 
kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan 
mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. 
Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila 
keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa 
besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.

Dalam melakukan perubahan bagian dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 memerlukan landasan yang 
bersifat filosofis dalam memandang problem yang membuat UUD NRI 
1945 kurang relevan lagi. Beberapa problem yang kami temukan dalam 
UUD NRI 1945 yang menurut kami harus diubah adalah pasal terkait 
ketenagakerjaan, perlindungan dan peran masyarakat adat. Secara garis 
besar penjelasan akan dimasukkan kepada pendekatan tentang Hak Asasi 
Manusia.

 Pasal terkait ketenagakerjaan terdapat pada UUD NRI 1945 pasal 
28D ayat 2. Pasal ini berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja”. Dari pasal tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia 
memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan imbalan, 
mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam menyelenggarakan 
hubungan kerja. Saat ini permasalahan di Indonesia terkait ketenagakerjaan 
diakibatkan oleh keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan 
dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Bila 
dilihat dari hak sebagai salah satu kata yang memulai pasalnya, terkait 
dengan ketenagakerjaan merupakan hak dasar. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 
NRI 1945 disebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
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dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Artinya dalam hal ini hak dasar yang dimiliki adalah tentang 
penyelenggaraan penghidupan yang layak. Namun saat ini Indonesia 
belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan jumlah 
angkatan kerja. Ketimpangan ini didasarkan pada pendayagunaan dan 
pembinaan yang masih belum optimal. Dalam memandang permasalahan 
ketenagakerjaan landasan filosofis yakni Pancasila secara tidak langsung 
memberikan nilai dasar abstrak umum universal yang dapat dikembangkan 
dalam pemahamannya dalam melihat permasalahan ketenagakerjaan. 
Sila Pancasila yang secara tidak langsung membahas terkait dengan 
ketenagakerjaan adalah sila kedua dan sila kelima Pancasila.

Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab”. Sila ini memiliki pemahaman bahwa, manusia yang adil dan 
beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk 
ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Dengan begitu kita harus 
mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab seperti menghargai, 
menghormati, dan mencintai satu sama lain. Kata “adil” dalam sila kedua 
Pancasila ini, yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan 
sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Permasalahan optimalisasi 
pendayagunaan dan pembinaan dalam sila ini banyak dilukai oleh praktik 
nepotisme beberapa oknum pencari dan penyedia pekerjaan. Nepotisme 
menjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia karena banyaknya praktik 
nepotisme yang dapat merugikan hak memperoleh pekerjaan bagi yang 
manusia yang lainnya. Uang sogokan menjadi hal yang dapat melancarkan 
dalam pencarian pekerjaan. Bagi mereka yang memiliki modal uang 
rendah meskipun mereka memiliki kemampuan atau kualitas yang tinggi 
mereka akan terkalahkan oleh orang yang melakukan nepotisme.

Nepotisme merupakan permasalahan dari individu ke individu 
yang merupakan kebiasaan (habit) sehingga sebenarnya negara di 
sini memiliki kemampuan untuk mengecilkan praktik tersebut dengan 
menerapkan peraturan dan penegakan praktiknya. Selain itu permasalahan 
ketenagakerjaan yang masih muncul adalah adanya perlakuan yang 
tidak adil yang terwujud melalui praktik diskriminasi. Selain nepotisme, 
diskriminasi menjadi salah satu bentuk perlakuan yang tidak adil karena 
dapat mengecilkan peran individu dalam kerja melalui pembatasan 
partisipasi individu. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya diskriminasi 
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beragam yakni warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan 
sebagainya.

Sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi sebuah pandangan yang dapat 
digunakan dalam melihat perlakuan yang tidak adil dalam hubungan kerja. 
Makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan 
oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek 
kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-
masing individu utamanya dalam hubungan kerja. Keadilan Sosial juga 
memiliki berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus 
mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, 
aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapa pun 
yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. 
Beberapa hak dasar yang harus dipenuhi oleh hukum di Indonesia 
mencakup tentang:
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya.

- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Keadilan dalam memperoleh pekerjaan merupakan salah satu 
implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Oleh karena itu seharusnya negara menjamin warga negaranya untuk 
memperoleh pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak merupakan salah 
satu unsur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat 
diwujudkan melalui kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh 
serta penyelenggaraan pekerjaan yang layak.

Problem selanjutnya yang menurut kami harus diubah peraturannya 
dalam UUD NRI 1945 adalah terkait dengan masyarakat hukum adat. UUD 
NRI 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat adat. Hal ini tertuang 
dalam pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara mengakui 
dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta 



46

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Artinya pengakuan 
terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya asalkan 
sesuai dengan prinsip NKRI. Masyarakat hukum adat memiliki peranan 
yang penting dan dijamin konstitusinya dalam membangun politik, sosial, 
ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan 
keamanan nasional.

78

Sesuai dengan landasan filosofis bangsa Indonesia yakni sila ke 
lima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, di 
sini masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan 
yang sama dalam bidang sosial yakni mengembangkan dirinya dan juga 
eksistensinya. Dalam pasal 28I ayat 3 UUD NRI 1845 yakni “Identitas 
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban”, di sini kata penghormatan 
ditegaskan kembali namun ditambah dengan kalimat selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban yang menunjukkan adanya perbaruan 
cara dan bentuk penghormatan yang harus dilakukan sesuai dengan 
perbaruan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan 
cara pandang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum 
adat.

Pada tahun 2017 Indonesia memiliki 537 Komunitas Masyarakat 
Hukum Adat. Dengan jumlah yang cukup besar kami melihat perlu adanya 
penambahan pasal baru yang dapat melangsungkan eksistensi Masyarakat 
Hukum Adat tersebut dan menjaga nilai sila kelima Pancasila “Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan dalam akses hak-hak 
dasar bagi masyarakat hukum adat merupakan tujuan yang ingin dicapai 
salah satunya melalui bagaimana Masyarakat Hukum Adat dapat diakui 
melalui hukum positif dan sesuai dengan NKRI.

Saat ini Indonesia telah masuk di era 4.0 dimana seharusnya 
problem- problem tersebut dapat diatasi melalui penerapan secara optimal. 
Dalam bidang ketenagakerjaan keberadaan teknologi dapat membuat 
masyarakat mampu mendapatkan informasi dan mencari lapangan 

78 Syafrudin, Ateng dan Na’a, Suprin. 2010. Republik Desa, Pergulatan Hukum 
Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: PT. Alumni. 
hlm. 43
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pekerjaan dengan mudah. Meskipun begitu tetap perlu adanya jaminan 
dari pemerintah terhadap masyarakat Indonesia dalam mencari kerja sesuai 
dengan amanat dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu kami mengusulkan 
perubahan dalam pasal terkait ketenagakerjaan. Perubahan ini juga dapat 
berguna bila diletakkan dalam kondisi- kondisi tertentu seperti adanya 
pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat ekonomi 
menurun hingga berdampak pada tenaga kerja yang dirumahkan dan di 
PHK. Perubahan pasal dalam UUD NRI 1945 dapat memberikan jaminan 
terkait pelaksanaan upaya memenuhi penghidupan yang layak termasuk 
seperti dalam kondisi COVID-19.

Begitu pula dengan problem masyarakat hukum adat. Masyarakat 
hukum adat digadang-gadang akan selamat dalam kondisi tertentu seperti 
adanya COVID-19. Kemampuan swasembada menjadikan masyarakat 
hukum adat dapat tidak bergantung dari pemerintah ketika terjadinya krisis 
ekonomi akibat pandemi COVID-19. Meskipun begitu kekuatan masyarakat 
hukum adat masih kecil  sehingga perlu adanya penambahan dalam UUD 
NRI 1945 yang memberikan dasar hukum tentang penghormatan dan 
pengakuan yang layak bagi masyarakat hukum adat.

B.  Landasan Sosiologis

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum.” 
Maka, penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia harus berdasarkan 
hukum (baik rechstaat atau rule of law). Negara merupakan subyek dan 
obyek hukum. Semua negara hukum (baik rechstaat atau rule of law) 
memiliki konstitusi sebagai sumber hukum dasar (droit constitusionnel). 
Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya konstitusi sebagai sistem 
hukum Indonesia dibangun berlandaskan sendi- sendi yaitu Pancasila 
sebagai perwujudan cita hukum bangsa sehingga konstitusi disusun 
berdasarkan nilai-nilai dan norma dari kelima sila Pancasila. Konstitusi 
dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi di Indonesia 
berbentuk tertulis. Konstitusi Indonesia disebut Undang-Undang Dasar. 
Konstitusi menjadi dasar pembangunan sistem hukum di Indonesia.
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Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar 
peraturan hukum dibawahnya. Konsekuensi dari negara hukum adalah 
negara dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan hukum 
di mana konstitusi sebagai hukum dasarnya. Esensi utama dari konstitusi 
adalah terwujudnya cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 
keempat yang berbunyi: 

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial“.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 alinea keempat bahwasanya salah satu tujuan negara 
adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. 
Kepentingan rakyat adalah tujuan utama ketika sebuah negara terbentuk, 
hal ini bisa dimaknai bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan harus 
membuat kebijakan semata-mata demi kepentingan rakyat.

Konstitusi harus memiliki tingkat fleksibilitas sesuai dengan 
perkembangan zaman. Konstitusi Indonesia yang dirumuskan melalui 
rapat BPUPKI oleh para founding fathers pada tahun 1945 setidaknya 
sampai era reformasi saat ini berdinamika seiring berjalannya waktu. 
Dinamika selama kurang lebih tujuh puluh lima tahun tersebut bisa berupa 
penggantian atau perubahan Undang-Undang Dasar. Dinamika tersebut 
dipengaruhi selain faktor politis, juga dipengaruhi oleh kondisi sosial 
masyarakat saat itu. Harus ditekankan bahwa tujuan utama konstitusi 
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sehingga 
hukum juga harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga 
apabila hukum dianggap usang atau sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan 
masyarakat lagi maka, harus dicabut, diganti atau diperbaiki, baik diperbaiki 
isinya atau diganti secara keseluruhan atau sebagian. Perubahan Undang-
Undang Dasar disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Uraian di 
bawah akan membahas mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 harus diperbaiki (diamendemen).
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Pertama adalah berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 
Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat mempengaruhi perkembangan 
masyarakat. Berkembangnya ilmu pengetahuan memunculkan paradigma- 
paradigma baru yang diterima oleh masyarakat secara luas, salah satunya 
adalah pengakuan, perlindungan, penghormatan dan jaminan pemenuhan 
hak asasi manusia. Konsep dari perlindungan hak asasi manusia memang 
sudah ada sejak beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Sejak diadakannya 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 
Right) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB, hukum internasional 
terus menerus melakukan upaya pembaharuan mengenai pengakuan, 
perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di seluruh dunia. Salah 
satu tujuan Indonesia sesuai Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi:

“….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” 

Konsekuensi dari frasa tersebut adalah Indonesia wajib 
menghormati, melindungi dan memenuhi apa yang sudah menjadi 
ketetapan menurut hukum internasional demi mewujudkan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia 
wajib dilakukan oleh negara. Tekad kuat negara dalam mewujudkan rezim 
penegakan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dari amandemen 
Undang-undang dasar dengan memasukkan bab khusus mengenai hak asasi 
manusia, dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 serta mengundangkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Walaupun demikian, tidak serta merta penegakan hak asasi manusia di 
Indonesia tidak menemui permasalahan.

Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi dan tidak diadili 
secara tuntas bahkan tidak sampai diadili, baik pelanggaran yang terjadi 
sebelum rezim penegakan hak asasi manusia maupun sesudahnya (sampai 
saat ini). Bisa dikatakan penegakan hak asasi manusia cenderung “tajam 
ke atas dan tumpul ke bawah”, di mana pelanggaran HAM yang dilakukan 
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oleh masyarakat kecil justru dibebani dengan hukuman berat sedangkan 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa tidak dituntaskan atau 
dibebani hukuman yang ringan. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan 
oleh seorang atau lebih yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan 
lainnya. Negara harus berkewajiban untuk menjamin pemenuhan dan 
penghormatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang harus dijamin 
pemenuhan dan penegakannya oleh negara ada di semua bidang, baik di 
bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum.

Negara dalam menjamin pemenuhan dan penghormatan hak asasi 
manusia tidak sebatas memberikan kebebasan berupa hak kepada setiap 
orang saja, namun negara harus mampu menjadi aktor utama sebagai 
penjamin penegakan hak asasi manusia. Selama ini, negara masih belum 
maksimal dalam mengupayakan jaminan dan perlindungan hak asasi 
manusia, apalagi dalam mengadili pelanggaran hak asasi manusia, banyak 
kasus yang tidak selesai secara tuntas. Tidak hanya dalam tindakan represif 
(mengadili pelanggaran hak asasi manusia), namun juga tindakan preventif 
tidak dilakukan secara maksimal. Faktor sosial, kebudayaan dan tingkat 
kepercayaan (religius) masyarakat masih menjadi alasan mengapa tindakan 
pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Indonesia. Penghormatan dan 
penghargaan antar sesama yang masih sangat rendah. Indonesia menjadi 
salah satu negara paling rentan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun 
sudah mengetahui alasan dan faktor utama pelanggaran hak asasi manusia, 
negara tidak begitu aktif berperan untuk mencegahnya. Hal ini menjadi 
alasan mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 harus diperbaiki, terutama berkaitan dengan pemenuhan dan 
penghormatan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Kedua, seiring perkembangan jaman yang saat ini sudah memasuki 
era “generasi z” di mana teknologi menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan 
dari kehidupan manusia. Hukum juga harus berkembang selaras mengikuti 
perkembangan teknologi. Tidak dapat ditampik, perkembangan teknologi 
mempengaruhi berbagai disiplin kehidupan, terutama bidang ekonomi. 
Pengaruh teknologi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu pengaruh di bidang 
ekonomi akibat pesatnya perkembangan teknologi adalah bidang 
ketenagakerjaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh alih teknologi.
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Salah satu implikasi alih teknologi terhadap bidang ketenagakerjaan 
adalah penggantian tenaga kerja manusia menjadi teknologi. Perkembangan 
teknologi saat ini telah mencapai tahap di mana kecerdasan buatan 
atau Artificial Intelligent (AI) akan menggantikan beberapa pekerjaan 
manusia. Jenis pekerjaan yang terancam digantikan oleh AI antara lain 
adalah akuntan, kuris, resepsionis, kasir, pekerja swasta di Pabrik, 
asisten rumah tangga, sekretaris, dan lain sebagainya. Kompetisi tenaga 
kerja di antara masyarakat sudah sangat kompetitif serta menyebabkan 
banyak pengangguran terjadi. Dapat dibayangkan ketika AI sudah mulai 
menggantikan posisi manusia dalam beberapa jenis pekerjaan, baik formal 
maupun informal. Lonjakan tenaga kerja tidak diimbangi oleh lapangan 
kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sehingga, pengangguran 
yang merajalela akan menyebabkan menurunnya kualitas hidup dan 
kesejahteraan manusia. Sementara itu, pertumbuhan jumlah penduduk di 
Indonesia terus berlangsung sehingga ledakan penduduk Indonesia tidak 
dapat diredam. Jumlah penduduk Indonesia yang terkualifikasi sebagai 
angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan.

Kondisi ini diperparah dengan bonus demografi tahun 2020-2024 
mendatang. Bonus demografi yang seharusnya menjadi hal baik justru akan 
menjadi hal buruk apabila tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Bonus 
demografi merupakan momentum yang harus dimanfaatkan oleh negara 
untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang lebih 
baik lagi. Namun, dalam praktiknya justru ketenagakerjaan di Indonesia 
belum sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila yang berbunyi : “keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan belum sesuai dengan tujuan 
Bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan konstitusi yaitu mewujudkan 
kesejahteraan umum. Harapan bagi Indonesia dalam menghadapi bonus 
demografi adalah dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka 
pengangguran demi mewujudkan kesejahteraan umum sehingga terciptalah 
bonus demografi yang menyejahterakan.

Angka pengangguran dan kemiskinan masih menjadi prioritas 
penuntasan masalah di Indonesia dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan 
bahwa kemiskinan masih terjadi secara masif di Indonesia. Salah 
satu alasan yang melatarbelakangi kemiskinan adalah pengangguran 
(pengangguran karena tidak mendapatkan pekerjaan). Alasan kedua 
adalah mereka yang bekerja tidak mendapatkan upah yang layak dalam 
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bekerja. Alasan kedua ini juga menjadi salah satu macam pelanggaran hak 
asasi manusia. Kemudian, situasi tersebut diperparah dengan masuknya 
pandemi COVID-19 di Indonesia, yang berdampak dalam hampir semua 
aspek kehidupan termasuk aspek ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 
ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap bidang ekonomi 
negara, swasta, hingga keadaan finansial individu.

Pemerintah telah mengalami peningkatan defisit APBN sebesar 
6 persen selama menghadapi masa pandemi. Tidak terkecuali berbagai 
perusahaan swasta yang mengalami kerugian hingga gulung tikar selama 
masa pandemi. Keadaan keuangan perusahaan yang defisit serta tidak 
menentu, menyebabkan perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan 
perampingan karyawan dalam rangka mengurangi pengeluaran perusahaan. 
Kebijakan tersebut diambil dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Praktik PHK selama pandemi 
dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Ketidaksesuaian yang dimaksud adalah adanya PHK sepihak dan tidak 
memberikan pesangon sebagai persyaratan untuk melakukan PHK oleh 
perusahaan. Situasi demikian yang memperburuk kondisi ketenagakerjaan 
Indonesia.

Bidang ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang 
implikasinya mempengaruhi secara luas berbagai kebijakan yang diambil 
pemerintah terutama di bidang ekonomi. Posisi tawar antara pemberi kerja 
dan pekerja yang tidak seimbang memberi peluang bagi pemberi kerja 
untuk memperlakukan pekerja dengan tidak adil sebagai contoh, upah 
yang tidak sesuai, upah yang tidak kunjung diberikan, beban kerja yang 
melebihi kapasitas pekerja, pekerjaan yang tidak manusiawi dan perlakuan 
lainnya yang sifatnya merampas hak kemerdekaan pekerja. Permasalahan 
daya tawar pekerja dimulai dari kurangnya kompetensi dan skill yang 
dimiliki oleh pekerja. Sehingga, hal tersebutlah yang menyebabkan daya 
tawar pekerja rendah. Daya tawar yang rendah merupakan akar munculnya 
berbagai permasalahan ketenagakerjaan lain sebagaimana yang telah 
disebutkan sebelumnya. Persoalan daya tawar pekerja yang rendah 
merupakan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tawar 
individu. Peningkatan daya tawar individu dalam bidang ketenagakerjaan 
merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi hak 
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setiap orang untuk dapat bekerja dan memiliki hidup yang layak. Adapun, 
peningkatan daya tawar individu untuk memasuki dunia kerja dapat 
memberikan alasan kuat terhadap perusahaan untuk tetap memperkerjakan 
serta diperlakukan secara adil.

Walaupun perlakukan adil harus diberikan kepada semua 
orang dengan tidak memandang status sosialnya. Apabila negara tidak 
menyelesaikan persoalan daya tawar, maka permasalahan ketenagakerjaan 
akan semakin kompleks dan negara gagal dalam memberikan jaminan dan 
perlindungan hak kepada setiap orang untuk dapat bekerja, mendapatkan 
upah yang layak, diperlakukan secara adil, dan memiliki hidup yang 
layak. Pada akhirnya, pekerja adalah satu-satunya yang dirugikan akibat 
permasalahan ini. Perlakuan demikian yang menjadi sumber permasalahan 
dalam hubungan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan juga menjadi bagian 
dari pelanggaran hak asasi manusia.

Begitu masifnya dampak dari ketenagakerjaan terhadap 
keberlangsungan ekonomi suatu negara karena salah satu indikator 
keberhasilan ekonomi adalah tenaga kerja yang sejahtera. Keadaan di 
Indonesia tidak demikian, perlakuan tidak adil dari pemberi kerja, imbalan 
yang tidak layak, diskriminasi tenaga kerja, PHK sepihak, pengangguran 
meningkat, permasalahan tenaga kerja outsourcing, lapangan kerja pada 
masa kebiasaan baru sangat terbatas, dan lain-lain, masih terus terjadi di 
Indonesia. Kesejahteraan tenaga kerja Indonesia yang masih sangat kurang 
yang dikategorikan sebagai permasalahan ekonomi dan sosial yang 
berdampak terhadap semua bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, 
politik, dll. Sudah menjadi kewajiban bagi negara hadir untuk hadir 
guna memenuhi, menjamin dan melindungi hak tenaga kerja. alasan 
tersebut menjadi dasar bahwa pasal a quo harus diperbaiki.

Selama masa pandemi COVID-19, berbagai permasalahan 
ketenagakerjaan terjadi berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat 
yang kian memprihatinkan. Mulai dari masyarakat yang terdampak 
PHK, pengangguran, masyarakat yang bekerja namun tidak segera digaji, 
hingga program jaminan ketenagakerjaan yang masih sangat minim. 
Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor paling sentral dalam 
menopang kehidupan. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa setiap orang dapat bekerja dan mendapatkan 
upah yang layak untuk menopang kehidupannya sebagai cerminan bahwa 
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hak hidupnya terpenuhi. Selain daripada itu, pemerintah juga harus 
memastikan dan melindungi hak pekerja yang semakin dikesampingkan 
selama masa pandemi.

Adanya pergeseran pola kerja selama dan setelah masa pandemi 
menjadi tantangan bagi setiap kalangan, tidak terkecuali pemerintah. 
Ketika hak pekerja dan pemenuhannya dijamin oleh hukum, maka 
diharapkan sektor lain akan mengikuti perkembangannya agar semakin 
baik. Kestabilan dan pertumbuhan keuangan individu, akan mendorong 
kestabilan dan surplus ekonomi negara, serta dapat mendorong terwujudnya 
kesejahteraan umum.

Perlunya perubahan mengenai pasal yang mengatur tentang 
hubungan ketenagakerjaan yaitu Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap 
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal a quo dapat bersifat 
multitafsir, salah satunya adalah seakan-akan bekerja, mendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja merupakan hak 
yang didapat oleh setiap orang sehingga apakah mendapatkan imbalan 
yang adil atau tidak, mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja atau tidak, semuanya diserahkan kembali kepada pribadi 
orang tersebut. Hal ini seakan-akan menjadikan negara tidak menjamin 
bahwa setiap orang akan mendapatkan pekerjaan, imbalan atas pekerjaan 
dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja.

Ketiga, masyarakat Indonesia memang tidak terlepas dari 
kebudayaan dan adat istiadat setempat. Perlu diingat bahwa yang 
membentuk Indonesia menjadi saat ini adalah rakyatnya yang memiliki 
beragam suku, etnis, dan budaya beragam. Indonesia yang memiliki 
kurang lebih tujuh belas ribu pulau juga memiliki beribu- ribu masyarakat 
hukum adat dengan sistem hukum adat yang berbeda. Unifikasi hukum 
menjadi hukum nasional lantas tidak serta merta “mematikan” eksistensi 
masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum 
adat adalah kewajiban negara dalam mewadahi hidup dan perkembangan 
masyarakat hukum adat.

Selain itu, hukum adat mempunyai peran sebagai living law atau 
hukum yang hidup di tengah masyarakat, dimana peran hukum adat sangat 
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penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Pada faktanya 
hukum adat tidak hanya mengatur mengenai pidana saja, melainkan 
mengatur proses berkehidupan dari suatu masyarakat adat. Masyarakat 
adat di Indonesia, dengan kearifan lokal, menjaga alam dan hutan sebagai 
tempat mereka menggantungkan hidup. Masyarakat Dayak Wehea di 
Kalimantan, yang mempertahankan peninggalan leluhur dengan mengatur 
prinsip bercocok tanamnya yang ramah lingkungan. Mereka memiliki 
hukum adat yang mewajibkan masyarakatnya untuk menanam kembali 
hasil bumi yang mereka petik di lahan adat mereka, sehingga ekosistem 
di lingkungan mereka tetap lestari dan dapat bermanfaat untuk generasi-
generasi selanjutnya.

Semangat ini pada dasarnya selaras dengan semangat pemerintah 
yaitu mengedepankan semangat sustainable development, dimana proses 
pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi setelahnya. Perjuangan 
menjaga alam makin berat kala banyak izin diberikan kepada pemodal 
yang menyulap hutan menjadi kebun baik sawit, kebun kayu sampai 
tambang. Namun, hal tersebut semakin dipersulit ketika hukum adat yang 
pada dasarnya memegang teguh prinsip lingkungan justru dikesampingkan 
dan dikalahkan dengan hukum positif yang mendukung pembangunan 
tidak ramah lingkungan.

Dalam hal lapangan pekerjaan, eksistensi Hukum adat menjadi 
salah satu unsur penting bagi masyarakat adat untuk keberlangsungan 
hidup mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hukum Adat 
sebagai living law juga mengatur mengenai mekanisme pekerjaan guna 
keberlangsungan hidup mereka. Sebagai contoh masyarakat adat yang 
melakukan pekerjaan tradisional seperti bertani, berternak, dan hiburan 
tradisional pada dasarnya segala proses dan mekanismenya diatur dengan 
hukum adat mereka. Masyarakat Adat Nagakeo, Kupang mempunyai 
pengaturan khusus yang tercantum pada Hukum adat mengenai tarian 
khas tradisional mereka. Namun, hadirnya kepentingan investasi dan 
pariwisata, hukum adat tersebut justru dikesampingkan dan tarian tersebut 
justru disesuaikan dengan regulasi yang berorientasi pada kepentingan 
bisnis.

Dampaknya adalah esensi dan nilai adat dari tarian tersebut menjadi 
hilang dan mengurangi peminat dari tarian tersebut. Tarian Ramayana 
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dan Rorojonggrang merupakan contoh dimana tarian tradisional yang 
dulu sangat kental dengan nilai adat, kini hanya sekedar menjadi 
hiburan publik yang berorientasi bisnis. Pada dasarnya, tarian tradisional 
tersebut merupakan lapangan pekerjaan dari masyarakat adat yang dapat 
menghidupi kebutuhan ekonomi mereka. Perspektif mengenai “pekerjaan” 
dan “keuntungan” dipandang berbeda oleh masyarakat adat. Ketika Hukum 
adat di jamin oleh pemerintah pada dasarnya dapat membangun kekuatan 
ekonomi yang kokoh bagi masyarakat adat tanpa merusak esensi dan nilai 
adat yang mereka yakini sebagaimana Hukum adat mereka.

Hukum adat pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, spesifiknya pada Pasal 18B ayat (2) 
yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” 
Namun, pasal tersebut pada faktanya belum terimplikasi dengan baik dan 
maksimal, di mana hukum adat masih sering dikesampingkan dengan 
kepentingan investasi yang merusak lingkungan dan berlandas pada hukum 
positif. Hal tersebut dikarenakan konstitusi hanya sekedar “Mengakui” 
dan “Menghormati” hukum adat tanpa menjamin dan melindungi fungsi, 
peran, dan eksistensi dari Hukum adat tersebut. Konstitusi perlu menjamin 
Hukum adat layaknya Hak Asasi Manusia sehingga Hukum adat dapat 
hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang beriringan 
dengan prinsip lingkungan dan keberlangsungan pekerjaan tradisional 
yang juga merupakan semangat pemerintahan Indonesia.

Alasan mengapa perlindungan masyarakat hukum adat harus 
dimasukkan ke dalam bab hak asasi manusia:
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak ulayatnya masih belum komprehensif 
dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak ulayat masyarakat 
hukum adat.

- Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang masih terganjal 
oleh rumitnya sistem dan mekanisme

- Konsep perlindungan hak ulayat yang ada di dalam Undang-Undang 
No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 
6 tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 
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masih merugikan masyarakat hukum adat karena lebih mementingkan 
kepentingan investor, baik investor dalam negeri maupun asing.

- Terbatasnya lahan yang dimiliki pemerintah menyebabkan adanya 
desakan untuk menggunakan tanah ulayat yang dimiliki oleh 
masyarakat hukum adat.

- Konsep penataan masyarakat hukum adat menjadi desa adat seperti 
yang turtuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa belum terealisasikan sampai saat ini karena permasalahan 
tumpang tindih wilayah administratif, mekanisme persyaratan dan 
sarana prasarana pendukung yang tidak memadai.

- Permasalahan terkait dengan belum adanya lembaga yang kompeten 
untuk mengurusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 
hukum adat.

- Selama masa pandemi COVID-19, akses masyarakat hukum adat 
untuk mengelola tanah dan hutan ulayat mereka dibatasi oleh 
pemerintah. Hal tersebut menyebabkan sumber daya alam yang 
terdapat di lahan mereka rentan untuk terkena penebangan liar serta 
merambah ke ranah perampasan tanah. Situasi demikianlah yang 
meletakkan masyarakat hukum adat menjadi kelompok yang lebih 
rentan selama masa pandemi.

- Kurang tegasnya hukum yang mengatur akan jaminan untuk 
terpenuhinya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat serta paraturan 
negara yang tidak berintegritas dalam mengimplementasikan 
peraturan yang berlaku, berimplikasi lebih buruk selama pandemik 
COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan dari Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bahwa terdapat 
16 kasus perampasan lahan masyarakat oleh perusahaan dengan 
melibatkan aparat keamanan. Akibatnya, masyarakat hukum adat 
terancam kehilangan lahannya sebagai sumber mata pencaharian.
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C.  Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
adalah sebagai konstitusi di Indonesia. Konstitusi yang merupakan 
tumpuan, landasan dan acuan sistem hukum, sistem politik, sistem 
ekonomi, sistem sosial dan sistem budaya di Indonesia. Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya merupakan 
dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, 
dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan 
dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945, telah 
menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut 
konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi.

 Upaya memahami suasana kebatinan (geistichenhentergrund) 
yang menjadi latar belakang perumusan yuridis dari Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga landasan yuridis 
dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak 
terlepas dari landasan historisnya.

Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini (Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945) tidak terlepas dari perkembangan 
historisnya dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Mulai dari Undang-
Undang Dasar 1945 (pasca kemerdekaan), Konstitusi RIS Tahun 1949, 
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 lalu kembali lagi menjadi 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 1959, dan setelah Undang-
Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan selama 4 kali mulai tahun 1999 
sampai tahun 2002 maka, berlakulah Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat seratus tujuh puluh satu ketentuan telah diubah, termasuk 
tiga pasal dalam Aturan Peralihan serta dua pasal dalam Aturan Tambahan. 
Pengubahan tersebut dilakukan dengan cara: Pertama penghapusan 
ketentuan sebagaimana terjadi pada Pasal 16 tentang Dewan Pertimbangan 
Agung, kedua penambahan ketentuan baru, misalnya pada pasal-pasal 
tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat pada Pasal 28A sampai 
dengan Pasal 28J, pembentukan lembaga negara baru seperti pada Pasal 
22C sampai dengan Pasal 22D tentang Dewan Perwakilan Daerah, 
Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, serta Pasal 24C tentang Mahkamah 
Konstitusi dan ketiga pengubahan baik redaksional maupun substansial 
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ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945
79

. Berikut 
beberapa perubahan ketentuan yang dari Undang-Undang Dasar 1945 ke 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah 
diadakannya empat kali perubahan, antara lain :

80

1. Penghapusan Ketentuan
a. BAB IV Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tentang DPA sekaligus 

menghapus Keberadaan DPA sebagai lembaga-negara tinggi;
b. Pasal 21 ayat (1) tentang Hak RUU DPR, serta Pasal IV Aturan 

Peralihan tentang Kekuasaan Presiden dan KNP sebelum MPR, 
DPR, DPA dibentuk.

2. Penambahan Ketentuan
a. Pasal (1) ayat (3) tentang Negara Hukum;
b. Pasal 7A Pasal 7B ayat (1); Pasal 7B ayat (1); Pasal 7B ayat (2); 

Pasal 7B ayat (3); Pasal 7B ayat (4); Pasal 7B ayat (5); Pasal 7B 
ayat (6); Pasal 7B ayat (7) tentang Pemberhentian Presiden dan 
Wakil Presiden ;

c. Pasal 7C tentang Larangan Presiden Membubarkan DPR;
d. Pasal 8 ayat (1) tentang kualifikasi diberhentikannya Presiden 

dan Wakil Presiden;
e. Pasal 8 ayat (2) tentang Pemilihan Wakil Presiden jika terjadi 

kekosongan;
f. Pasal 9 ayat (2) tentang Pengambilan Sumpah Presiden dan 

Wakil Presiden jika MPR dan DPR tidak dapat Mengadakan 
Sidang;

g. Pasal 11 ayat (2) tentang Perjanjian Internasional;
h. Pasal 14 ayat (2) tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi;
i. Pasal 17 ayat (4) tentang Pembentukan, Pengubahan dan 

Pembubaran Kementerian Negara; diatur dalam Pasal 18 ayat 
(1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 
18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 ayat (7), Pasal 18B 
tentang Pemerintah Daerah ;

79 Analisis dan Evaluasi Struktur Ketatanegaraan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
https://www.bphn.go.id/data/documents/struktur_ketatanegaraan_pasca_amandemen.
pdf

80 Ibid.,
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j. Pasal 19 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR;
k. Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 

ayat (5), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (2), Pasal 20A ayat 
(3), Pasal 20A ayat (4) tentang DPR;

l. Pasal 22A tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang;
m. Pasal 22B tentang Pemberhentian Anggota DPR;
n. Pasal 22C ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah;
o. Pasal 22C ayat (2); Pasal 22C ayat (3); Pasal 22C ayat (4) tentang 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
p. BAB VIIB tentang Pemilihan Umum antara lain: diatur dalam 

Pasal 22E ayat (1); Pasal 22E ayat (2); Pasal 22E ayat (3); Pasal 
22E ayat (4); Pasal 22E ayat (5); Pasal 22E ayat (6);

q. Pasal 23A mengatur tentang pajak;
r. Pasal 23F ayat (1), Pasal 23F ayat (2), Pasal 23G ayat (1), Pasal 

22G ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
s. Pasal 24A ayat (1), Pasal 24A ayat (2), Pasal 24A ayat (3), Pasal 

24A ayat (4), Pasal 24A ayat (5) tentang Mahkamah Agung;
t. Pasal 24B ayat (1), Pasal 24B ayat (2), Pasal 24B ayat (3), Pasal 

24B ayat (4) tentang Komisi Yudisial;
u. Pasal 24C ayat (1), Pasal 24C ayat (2), Pasal 24C ayat (3), Pasal 

24C ayat (4), Pasal 24B ayat (5), Pasal 24B ayat (6) tentang 
Mahkamah Konstitusi;

v. Pasal 25A tentang Wilayah Negara;
w. BAB XA tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A, 

Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 
28C ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat 
(4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), 
Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28G ayat 
(3), Pasal 28G ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 
Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 
28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat 
(5), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (3);

x. BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara diatur dalam Pasal 
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30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 30 ayat 
(5);

y. Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 
ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) 
Pendidikan dan Kebudayaan;

z. Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 
ayat (3), Pasal 34 ayat (4) tentang Lambang Negara;

aa. Pasal 36A tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 
Sosial;

ab. Pasal 36B tentang Lagu Kebangsaan
ac. Pasal 36C tentang pengaturannya (lagu kebangsaan) dengan 

undang- undang,
ad. Pasal 37 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), Pasal 37 ayat (5) tentang 

Pengubahan Undang-Undang Dasar.
3. Pengubahan Substansi

a. Pasal 1 ayat (2) tentang Pengubahan Pelaksana Kedaulatan 
Rakyat;

b. Pasal 3 ayat (2) tentang Tugas MPR;
c. Pasal 3 ayat (3) tentang Wewenang MPR;
d. Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Presiden Membentuk 

Undang- Undang diubah menjadi Hak, tentang Syarat Calon 
Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ayat 
(2) tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diubah dari 
MPR kepada Rakyat diatur dalam Pasal 6A ayat (1) ayat (2) ayat 
(3) ayat (4) ayat (5), lalu Pasal 7 tentang Batasan Masa Jabatan 
dan Periodisasi Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (1) 
tentang Penambahan Kualifikasi Baru bagi Pemberhentian 
Presiden yakni Diberhentikan, tentang Pengangkatan dan 
Penempatan Duta Negara diatur dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 
13 ayat (3), tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan oleh 
Presiden diatur dalam Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), tentang 
Kekuasaan DPR Membentuk Undang-Undang diatur dalam 
Pasal 20 ayat (2);

e. Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) tentang APBN;
f. Pasal 23E ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
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g. Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan 
Kehakiman;

h.  Pasal 27 ayat (3) yang berasal dari Pasal 30 ayat (1) tentang 
Pembelaan Negara;

i. Pasal 30 ayat (2) tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan;
j. Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) tentang Pengubahan Undang- 

Undang Dasar;
k. Pada bagian ATURAN PERALIHAN telah diubah diktum-

diktum antara lain Pasal I, Pasal II, Pasal III;
l. ATURAN TAMBAHAN Pasal I, Pasal II.

4. Pengubahan Redaksi
a. Pasal 15 tentang istilah gelaran diubah menjadi gelar;
b. Pasal 17 ayat (2) tentang istilah diperhentikan diubah menjadi 

diberhentikan;
c. Pasal 19 ayat (2) tentang istilah ditetapkan diubah menjadi 

diatur.

Dibukanya kesempatan untuk mengubah Undang-undang Dasar 
diatur dalam bab tersendiri dalam undang-undang dasar yaitu, BAB XVI 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR dalam Pasal 37 ayat (1) 
yang berbunyi:

“Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila 
diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.”

Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap usul perubahan pasal-
pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan 
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”

Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk mengubah pasal-pasal 
Undang- Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.”

Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi: “Putusan untuk mengubah pasal-
pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-
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kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Dan Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi: “Khusus mengenai bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” 
Melihat dari isi Pasal a quo, dilakukannya perubahan terhadap undang-
undang dasar harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Tujuan mengubah isi pasal adalah semata-mata 
demi kepentingan rakyat. Tidak semua isi dari undang-undang dasar dapat 
diubah sehingga harus memperhatikan substansi apa yang ingin diubah.

Berdasarkan analisis substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditemukan beberapa pasal 
yang harus diperbaiki dari Undang-Undang Dasar a quo antara lain adalah 
substansi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). Sebagaimana telah 
diatur dalam Undang-Undang Dasar a quo mengenai perubahan yang 
dapat dilakukan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar a quo 
yang dinilai memiliki persoalan hukum dan harus dibenahi. Maka, perlu 
dilakukan perubahan substansi terhadap Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D 
ayat (2) karena kedua pasal tersebut memiliki persoalan hukum antara lain 
adalah peraturan dalam pasal-pasal a quo tidak memadai, tidak harmonis, 
dan sudah ketingggalan.

Pertama, dalam Pasal 18B ayat (2) mengatur mengenai pengakuan 
negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia. Namun, fakta 
secara empiris menunjukkan bahwa pengakuan adanya masyarakat hukum 
adat berdasarkan hak-haknya tidaklah cukup. Dalam implementasinya, 
ketentuan pasal a quo mengenai pengakuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak ulayatnya masih belum menjamin terpenuhinya hak-hak 
ulayat masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan analisis Regulatory 
Impact Assesment (RIA), disimpulkan bahwa permasalahan yang sering 
dihadapi oleh masyarakat hukum adat adalah tidak dipenuhi hak-hak 
ulayat yang mereka miliki.

Hak ulayat masyarakat hukum adat yang paling fundamental 
adalah hak ulayat atas tanah adat yang mereka miliki. Namun, pengelolaan 
hak atas tanah ulayat masyarakat adat sering kali dicampur tangani oleh 
kepentingan pemerintah dan pihak swasta. Sehingga timbul kekhawatiran 
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akan semakin terdesaknya hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. 
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tidak lantas menjamin 
pemenuhan hak ulayatnya. Sementara itu, hak ulayat masyarakat adat 
memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak hidup. 
Hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD a quo dan 
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. Apabila hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dijamin 
pemenuhannya, maka hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan 
meningkatkan taraf kehidupannya akan terancam.

Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar a quo, 
masih belum dapat menyelesaikan persoalan sebenarnya yang dihadapi oleh 
masyarakat hukum adat. Persoalan tersebut antara lain adalah belum adanya 
peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengatur mengenai 
jaminan hak ulayat masyarakat hukum adat, pembatasan pengakuan 
hukum dengan berupa persyaratan-persyaratan masyarakat hukum adat, 
isu sentralisasi, intervensi pemerintah dalam pengelolaan hak atas tanah 
ulayat, hingga belum terciptanya lembaga kompeten yang bertugas untuk 
mengurus pemenuhan dan perlindungan hak-hak ulayat masyarakat hukum 
adat, serta implementasi peraturan perundang- undangan yang berlaku 
masih belum maksimal dan efektif dalam mengatasi persoalan-persoalan 
yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang 
lebih  komprehensif, dimulai dengan melakukan perubahan substansi 
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar a quo. Hal tersebut dikarenakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 
sumber hukum tertinggi. Jadi, apabila terdapat aturan yang menjamin dan 
melindungi pengakuan serta hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, maka 
peraturan perundang-undang dibawahnya akan menyesuaikan. Sehingga 
diharapkan dengan perubahan substansi pasal a quo, hukum dapat 
menyesuaikan perkembangan masyarakat hukum adat, menyelesaikan 
persoalan, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dibawahnya, 
serta sebagai upaya dalam melaksanakan prinsip negara hukum Indonesia 
yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kedua adalah terkait dengan substansi pada Pasal 28D ayat (2) 
UUD a quo. Pasal a quo mengatur mengenai hak setiap orang untuk 
bekerja serta mendapat imbalan serta perlakuan adil dan layak dalam 
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hubungan kerja. Ketentuan dalam pasal a quo sudah tidak memadai 
untuk menjawab persoalan-persolan hukum yang muncul serta peraturan 
tersebut sudah ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang begitu 
dinamis. Persoalan hukum yang muncul dari implementasi ketentuan 
Pasal a quo adalah permasalahan empiris yang dihadapi oleh masyarakat 
dibidang ketenagakerjaan, dimana ketentuan hukum yang berlaku 
belum memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak masyarakat dalam 
aspek ketenagakerjaan sehingga masalah yang ada belum terselesaikan. 
Permasalahan tersebut antara lain adalah pengangguran, PHK, masalah 
tenaga kerja asing di Indonesia, diskriminasi pekerja, posisi tawar pekerja 
yang rendah, dan lain-lain.

Perkembangan masyarakat yang dinamis, menuntut hukum untuk 
juga beradaptasi serta responsive terhadap perubahan-perubahan yang 
terjadi di masyarakat. Di era industri 4.0, permasalahan ketenagakerjaan 
semakin kompleks sehingga akan mengancam kelangsungan hidup 
manusia dan mempertinggi gap ketimpangan sosial. Rumusan Pasal 
a quo masih belum dapat memberikan jaminan bahwa setiap warga 
negara Indonesia dapat dipenuhi dan menikmati haknya. Permasalahan-
permasalahan ketenagakerjaan tersebut akan mengancam keberlangsungan 
hidup manusia dan kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Pada akhirnya, 
tidak hanya aspek sosial yang akan terdampak buruk, melainkan juga 
kondisi perekonomian bangsa Indonesia.

Hal tersebut akan menghambat tujuan negara Indonesia untuk 
menjadi negara sejahtera sebagaimana tertulis dalam pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. UUD Negara 
Republik Indonesia 1945 sebagai landasan dan sumber hukum tertinggi 
haruslah dapat melindungi, menjamin, dan mengakomodasi hak-hak 
warga negaranya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Perbaikan 
substansi Pasal a quo untuk kepentingan masyarakat disesuaikan dengan 
kondisi serta kebutuhan masyarakat, akan mempengaruhi peraturan 
perundang-undangan dibawahnya dalam mengatur hal-hal berkaitan yang 
lebih spesifik, serta peraturan pelaksanaanya dapat efektif mengatasi 
persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu 
dibutuhkan peraturan yang lebih menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat 
dalam aspek ketenagakerjaan, dan bertujuan untuk menciptakan hukum 
yang komprehensif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi 
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masyarakat sesuai perkembangan zaman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
perlu dilakukan penyempurnaan untuk memberi ketegasan dan kejelasan 
ketentuan materi muatan mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi 
manusia secara rinci, terspesifikasi dan terarah terutama dalam bidang 
ketenagakerjaan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Perubahan 
pasal kedua pokok utama permasalahan tersebut bertujuan semata-mata 
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang 
berkeadilan serta komitmen Indonesia untuk memenuhi, menghormati dan 
melindungi hak asasi manusia. Disisi lain, penyesuaian dan penyempurnaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 
dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan atau kebutuhan peraturan 
perundang-undangan dibawahnya yang disesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat global yang dinamis dan kehendak hati nurani rakyat.

D.  Landasan Politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada 
dasarnya adalah sumber dan dasar dalam pembentukan peraturan 
perUndang-Undangan di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia 1945 juga menjadi patron dalam kehidupan masyarakat termasuk 
kehidupan berpolitik di Indonesia. Peran politik hukum nasional terhadap 
keberadaan masyarakat hukum adat menurut Hans Kelsen merupakan 
bagian dari tata aturan norma. Sedangkan rumusan hukum yang terlahir 
dari konstitusi merupakan bagian penting dalam hukum tata negara. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi sangat 
penting bagi peraturan hierarkis maupun tidak untuk menjadi dasar dan 
landasan kekuatan hukumnya, yang mana berpengaruh kepada kekuatan 
politik dari peraturan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa narasi yang 
tercantum dan terkandung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 juga mempengaruhi kekuatan politik dari suatu hukum atau 
perundangan, tak terkecuali Hukum adat. Dalam hal tatanan hukum, perlu 
untuk dipertegas status dan posisi dari sebuah hukum atau perundangan 
agar dapat diperjelas fungsi, peran, serta eksistensi politik dari sebuah 
hukum tersebut.
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Hans Kelsen menjelaskan secara tegas tentang pentingnya 
suatu tatanan hukum untuk mengatur masyarakat hukum adat. Karena 
bagaimanapun, tatanan hukum meliputi berbagai norma yang saling 
dikaitkan sesuai prinsip dan ketentuannya. Norma-norma yang memiliki 
karakter masing-masing akan saling bersinergi dalam membangun 
tatanan hukum

81
. Hukum adat pada dasarnya adalah hukum yang hidup 

dan muncul di tengah kehidupan masyarakat atau biasa disebut sebagai 
living law. Eksistensi Hukum adat sangat diperlukan sebagai salah satu 
instrumen pengatur dalam berbagai aspek berkehidupan masyarakat adat. 
Layaknya living law, Hukum adat sangatlah melekat dengan kehidupan 
bermasyarakat. Namun, eksistensi dari hukum adat berdasarkan Pasal 
18 B ayat 2 tidak memberikan kejelasan dan kekuatan politik sehingga 
menghilangkan esensi dari living law terhadap Hukum adat

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
undang-undang” menjadi dasar dan sumber kekuatan politik dari Hukum 
adat. Menurut Aidul Fitriciada Azhari, rekognisi atau pengakuan sangat 
diperlukan, dimana ketika hanya sekedar menghormati dan melindungi 
norma yang sudah ada pada komunitas dan wilayah asalnya sesuai dengan 
asal usulnya, kekuatan akan Hukum Adat akan tidak akan mengikat 
layaknya sebuah hukum

82
.

Hukum adat pada dasarnya tidak hanya perlu untuk diakui dan 
dihormati, melainkan harus dijamin dan dipastikan eksistensinya. Tidak 
dapat dipungkiri kekuatan sebuah hukum sangat bergantung kepada tataran 
hukum dan kekuatan politik dari hukum diatasnya. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi 
berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sudah 
seharusnya memuat dasar dan landasan yang memberikan kekuatan politik 
kepada sebuah hukum agar dapat berfungsi dan berjalan dengan maksimal. 
81 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum 

Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2012. Hal. 16.

82 Aidul Fitriciada Azhari. Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA1945. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014. Hal. 16
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Dalam konteks Hukum adat, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 hanya mengakui dan menghormati saja 
eksistensi dari hukum adat. Karena pada faktanya Hukum adat tidak 
berperan layaknya hukum bagi masyarakat adat. Hukum positif yang 
notabenenya mempunyai kekuatan politik lebih dan kejelasan yang tertera 
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadikan 
hukum adat lemah di lapangannya. Hal tersebut sering terjadi di lapangan 
dan tidak jarang berujung kericuhan. Namun, yang perlu digaris bawahi 
adalah perubahan diksi “mengetahui” dan “menghormati” pada Pasal 18 
B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat 
berarti bagi eksistensi hukum adat di tengah masyarakat. Perlunya hukum 
adat dengan semangat lingkungan dan nilai kebudayaannya harus dapat 
menjadi living law yang dijamin oleh hukum.

Perubahan tersebut sangat penting bagi hukum adat, khususnya 
pada bagian kekuatan politik sebuah hukum. Hukum adat sebagai living 
law perlu jaminan dan perlindungan yang tidak sekedar pengakuan saja, 
sehingga dapat berperan maksimal dalam lapangannya. Dengan adanya 
dorongan dan jaminan hukum yang memberikan kekuatan politik bagi 
hukum adat, maka sengketa adat yang sering terjadi di Indonesia akan ter-
netralisir. Dimana hukum adat akan menjadi salah satu hukum yang dapat 
digunakan dan dijamin kehadiran dan kekuatannya untuk menyelesaikan 
sebuah permasalahan. Di samping itu, jaminan akan hukum adat juga 
akan mendukung eksistensi nilai budaya dan semangat lingkungan yang 
digaungkan oleh masyarakat adat dan juga di implementasikan oleh 
masyarakat adat.

Masyarakat adat yang hidup bergantung hutan dan alam dengan 
mengedepankan tata kelola berkelanjutan serta menjunjung kearifan 
dan tradisi masih belum mendapat perlindungan serius dari pemerintah. 
Padahal, pemerintah, sedang berupaya mendorong pembangunan 
berkelanjutan yang sejalan dengan hidup masyarakat adat. Hasil riset 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di enam wilayah komunitas 
adat memperlihatkan, nilai ekonomi pengelolaan sumber alam lestari 
menghasilkan Rp159,21 miliar per tahun, dan jasa lingkungan sampai 
Rp170,77 miliar per tahun. Selama ini, kelola kekayaan alam oleh 
masyarakat adat masih dianggap sebelah mata. Padahal, kalau dilihat hasil 
riset itu, nilai ekonomi mereka, seharusnya bisa mendorong peningkatan 
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perekonomian di daerah. Padahal, katanya, masyarakat adat tak perlu 
disuapi pemberian subsidi dan program-program macam bantuan dana 
langsung. nilai ekonomi dari pengelolaan alam masyarakat adat harus 
menjadi perhatian pemerintah.

Secara spesifik, dari enam wilayah penelitian yang dilakukan 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), manfaat langsung dari 
produk alam, memiliki rentang Rp26,12 miliar per tahun (Kajang) sampai 
Rp35,28 miliar per tahun (Kalluppini). Nilai jasa lingkungan berkisar 
Rp0,31 miliar per tahun  (Kalluppini) sampai Rp148,43 miliar per tahun 
(Moi Kelim). Dari angka itu, nilai ekonomi pengelolaan sumber alam 
memiliki rentang angka dari Rp28,93 miliar per tahun (Kajang) hingga 
Rp159 miliar per tahun (Moi Kelim). Hasil Moi Kelim, memperlihatkan, 
nilai ekonomi lebih kecil dibandingkan produk domestik regional bruto 
(PDRB) Sorong dengan migas, namun lebih besar bila tanpa migas. Nilai 
ekonomi masyarakat adat Rp3,44 juta per kapita per bulan dibandingkan 
PDRB Kabupaten Sorong dengan migas Rp7,77 juta per kapita per bulan, 
dan tanpa migas Rp2,82 juta per kapita per bulan. Hal ini tidak akan tercapai 
ketika instrumen mereka dalam mengelola kekayaan alam tidak dijamin 
eksistensinya.

Perubahan diksi “mengakui” dan “menghormati” Pasal 18 B ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangatlah 
penting untuk kepentingan masyarakat adat. Selain memberikan kekuatan 
dan dorongan politik, perubahan diksi tersebut akan melanggengkan 
eksistensi hukum adat sebagai living law di tengah masyarakat adat. Dimana 
dengan adanya jaminan akan eksistensi hukum adat maka permasalahan 
atau sengketa yang berisikan dengan hukum adat dapat terselesaikan 
dengan baik. Terlebih lagi, secara ekonomi dan ketenagakerjaan eksistensi 
Hukum adat kan menjadi regulasi komplementer yang menguntungkan 
bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat.

Selain eksistensi hukum adat dalam sektor ketenagakerjaan untuk 
pembangunan Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi, narasi penjaminan 
terhadap warga negara perlu untuk ditekankan dalam UUD Negara 
Republik Indonesia 1945. Keberadaan angkatan kerja yang mendominasi 
struktur populasi bangsa membuat urgensi pemanfaatan jendela kesempatan 
(Windows of Opportunity) semakin besar. Namun, tidak dapat dipungkiri 
bahwa paradigma dan politik ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh cara 
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pandang terhadap pekerja itu sendiri. Pertama, adalah pandangan tentang 
manusia dan kerja, kedua, relasi antara manifestasi kerja (tenaga) dengan 
upah, dan ketiga, hak dasar pekerja. Ketiga hal tersebut akan memperjelas 
posisi pekerja dalam konteks kerja, upah dan pekerjaannya, terutama yang 
hanya mengandalkan tenaga. Selama ini pekerja hanya dipandang dari sudut 
produksi dan ekonomi belaka, sedangkan dimensi manusia, kerja, tenaga, 
upah dan alamiah pekerja dalam pola hubungan menyeluruh dipengaruhi 
oleh iklim politik ketenagakerjaan.

Kebijakan yang berkaitan dengan politik ketenagakerjaan perlu 
untuk berorientasi pada pengembalian posisi pekerja kepada fitrahnya 
sebagai manusia yang jelas harkat dan martabatnya.

83 Citra pekerja yang 
semakin tergerus oleh berbagai sistem kerja yang tidak memberikan keadilan 
upah misalnya, menjadikan urgensi pengembalian citra kemanusiaan 
pada pekerja. Hal ini merupakan upaya dalam menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dan sebagai penguatan sekaligus perlindungan bagi warga 
negara dalam hal ketenagakerjaan. Pandangan tentang pemilikan terhadap 
kekayaan, alat produksi, aset perusahaan dan modal lainnya, perlu untuk 
digeser menjadi pengembalian citra manusia sebagai pekerja. Secara 
hakikat, kekayaan modal material dan inovasi perusahaan, berserta para 
pekerja adalah milik Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, politik ketenagakerjaan terus mengalami perubahan 
dari waktu ke waktu. Kesadaran akan hakikat kepemilikan semesta dan 
seisinya yang bersifat teosentrisme terus tergerus dan tidak jarang berubah 
menjadi antroposentrisme. Artinya segala pembangunan dan kemajuan 
diperuntukkan untuk manusia  sebagai pusat alam semesta, dan pemaknaan 
tentang manusia yang eksklusif. Hal ini berkaitan dengan sistem produksi 
dalam eksploitasi sumber daya baik alam maupun manusia, atau golongan 
pekerja. Pemaknaan manusia sebagai pekerja yang tereduksi menjadi 
hanya ekonomis semata, bahkan menjadi alat produksi yang merupakan 
instrumen produktivitas sehingga posisi pekerja hanya menjadi komoditas 
dalam pasar tenaga kerja.

84 Sehingga, alienasi (keterasingan) manusia 
pada kodrat dasarnya di muka bumi pun terjadi, pada proses selanjutnya, 
dehumanisasi inilah yang menjadi pandangan dasar selama ini terhadap 
pekerja. Posisi yang demikian ini semakin memperoleh legitimasi dari 
83 Ibid hlm. 123.
84 Charda, U. (2016). Reformasi Politik Hukum Ketenagakerjaan dalam Kebijakan 

Pemerintah Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 31(2), hlm. 122.
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orientasi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan, stabilitas dan 
pemerataan distribusi melalui trickle-down effect.

85

Selain itu, kebijakan hukum ketenagakerjaan melahirkan tipe 
hukum ketenagakerjaan seperti yang dikemukakan oleh Tamara Lothion, 
membedakan tipe hukum ketenagakerjaan menjadi tipe kontraktualis 
dan tipe korporatis. Tipe korporatis ini di bidang hukum ketenagakerjaan 
dilakukan melalui praktik kebijakan legislasi dalam bentuk pembentukan 
peraturan perundang-undangan sebagai usaha pemerintah untuk melakukan 
pembinaan hukum nasional.

86

Sedangkan, dalam tipe hukum ketenagakerjaan kontraktualis 
dalam sistem hubungan kerja lebih didasari oleh kekuatan tawar menawar 
(bargaining position) tenaga kerja terhadap pengusaha. Dalam hal 
ini, pemerintah tidak berperan sebagai pihak aktif pembuat regulasi 
ketenagakerjaan, melainkan hanya bertindak sebagai fasilitator organisasi 
tenaga kerja dengan menjamin hak berorganisasi. Ciri ini menunjuk pada 
tipe koalisi yang memiliki ciri hubungan kerja harmonis dan hubungan 
kerja konflik.87 Konsep ekonomi kapitalis yang menginginkan negara agar 
tidak terlalu ikut campur dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha 
menjurus pada sistem kontraktualis. Sehingga flexible workers cenderung 
menguasai mekanisme pasar.

Berkaitan dengan pasar bebas di era masifnya arus investasi, 
Indonesia juga dikejutkan dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
yang melahirkan kontroversi di tengah masyarakat. Klaster Ketenagakerjaan 
dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan upaya 
pemerintah yang berusaha untuk menciptakan social dumping. Yaitu, 
membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan 
cara-cara menekan upah minimum, membuat kebijakan-kebijakan yang 
menguntungkan Penanam Modal Asing,

88 dan secara relatif menghilangkan 
perlindungan kepada Pekerja. Hal ini cukup menurut bertentangan dengan 
85 Sudjana, E. (2005). Nasib & perjuangan buruh di Indonesia. Renaisan, Jakarta.
86 Charda, U. (2009). Reaktualisasi Supremasi Hukum Ketenagakerjaan Pasca 

Reformasi”, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 21 Nomor 2, STHB, Bandung.
87 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum, Sofmedia, Medan, 

2011, hlm. 10
88 Sulistyowati, M. (2015). Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Investor Asing 

dengan Pekerja Indonesia dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan. 
Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(2), 193-214.
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Konstitusi Republik Indonesia.
89 Pasalnya, tanpa tolok ukur upah yang 

jelas tertuang dalam perjanjian kerja, apalagi menghadapi era perdagangan 
bebas, justru akan membuat masyarakat semakin dirugikan, karena sudah 
menjadi sifat dasar para pemodal (investor), pengusaha dan orang yang 
bertindak sebagai tuan untuk membayar jasa dan tenaga pekerja/buruh 
dengan upah yang serendah mungkin demi keuntungan yang sebesar-
besarnya.

90

Meskipun hal tersebut masih mendapatkan sorotan dampak positif 
di tengah pandemik COVID-19 karena gagasan merevitalisasi ekonomi 
melalui peningkatan arus investasi asing. Namun, urgensi masalah 
dunia ketenagakerjaan di tengah pandemik COVID-19 berujung pada 
hak mendapatkan pekerjaan akibat meningkatnya jumlah pengangguran 
karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan 
kerja seharusnya dipandang oleh negara sebagai hal yang sebisa mungkin 
dihindari karena berdampak pada penghidupan pekerja dan keluarganya. 
Akibatnya, tanpa adanya penghasilan, kualitas kehidupan sebuah keluarga 
dapat menurun akibat kesulitan akses untuk pembelian bahan pokok, tidak 
mengonsumsi makanan bergizi, sehingga bencana kelaparan dapat terjadi. 
Tidak sedikit pula yang kesulitan membayar untuk biaya pendidikan, 
sehingga indeks pembangunan dapat menurun. Sedangkan bagi pekerja, 
putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan 
segala akibatnya, seperti depresi, bahkan hingga peningkatan kasus 
kriminalitas secara makro.

Prinsip negara yang seharusnya mengupayakan tidak terjadinya 
putus hubungan kerja tertuang dalam Pasal 28 D ayat (2) yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam pasal ini terdapat pula 
maklumat untuk menciptakan hubungan kerja yang berkeadilan antara 
pekerja dan perusahaan. Namun, tidak sampai dalam konstitusi saja, 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur secara lebih jelas. 
Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13     Tahun     2003     Tentang     
Ketenagakerjaan     menyatakan,     “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat 
89 Adhistianto, M. F. (2020). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang 

Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan). Pamulang Law Review, 3(1), hlm. 5.
90 Harahap, A. M. (2019). Analisis Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Di Tinjau dalam Kajian Politik Hukum. Jurnal Penelitian Medan 
Agama, 10(2).
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pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus 
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”

91

Meskipun demikian, data yang ditunjukkan setelah terjadi 
pandemik, korban PHK meningkat tajam. Sebagai solusinya, pemerintah 
telah meluncurkan Kartu Pra-Kerja. Kartu ini menjadi salah satu jaring 
pengaman sosial (safety social net) yang dibuat oleh pemerintah, bertujuan 
untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari 
kerja. Kartu ini ditujukan untuk pekerja/buruh yang terkena dampak 
dari pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang sedang 
membutuhkan dukungan finansial.

92

Kartu Pra-Kerja diimplementasikan melalui bentuk pelatihan kerja 
yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, 
dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, 
produktivitas, dan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ini adalah 
kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya 
kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.

93 Namun, konsep kebijakan 
dan program perencanaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan oleh 
pemerintah belum dirasa strategis dan berdampak. Pembangunan ekonomi 
yang belum berjalan maksimal membuat kesempatan kerja tetap jalan di 
tempat, kepastian lapangan kerja belum dapat terjamin.

Sehingga dalam memberikan hak untuk bekerja, pemerintah tidak 
memberi jaminan apakah setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang 
ditawarkan pada program Kartu Pra-Kerja, akan mendapat pekerjaan 
atau tidak. Tidak hanya bagi angkatan kerja yang belum mendapatkan 
kesempatan bekerja, namun juga jaminan akan pekerja yang dirumahkan 
dan atau di PHK oleh perusahaan, akan mendapatkan pekerjaannya kembali 
setelah badai COVID-19 ini berakhir atau tidak. Sejatinya, program Kartu 
Pra-Kerja dapat berfungsi maksimal apabila dibarengi dengan adanya 
ketersediaan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan angkatan kerja 
agar para angkatan kerja ini dapat terserap.

94

91 Adhistianto, M. F. (2020). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang 
Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan). Pamulang Law Review, 3(1), hlm. 8.

92 Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi COVID 
19. ‘ADALAH, 4(1), hlm. 95.

93 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
94 Ibid. hlm 97.



74

Menurut penuturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 
Kartu prakerja ditujukan bagi penduduk usia kerja yang sedang mencari 
kerja atau yang sedang tidak mencari namun ingin berganti profesi, buruh, 
karyawan, korban PHK, lulusan SMA atau SMK dengan usia minimal 18 
tahun ke atas. Pemerintah memprioritaskan program ini untuk pencari 
kerja muda , namun bukan bagi yang lulus dari bangku perguruan tinggi. 
Sebagai gantinya, pembukaan lapangan pekerjaan dengan memiliki 
kualifikasi angkatan kerja dari tamatan SD, SMP dan SMA. Sehingga para 
pekerja dapat saling berkompetisi dalam tes dengan adil serta tidak terbatas 
oleh syarat lulusan perguruan tinggi saja.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada warganya 
terhadap “hak untuk bekerja”. Jika melihat kondisi sekarang, maka 
kurang tepat bilamana mengeluarkan Kartu Pra-Kerja sebagai salah satu 
dari jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah di tengah 
wabah COVID-19 ini, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang 
adalah bantuan yang cepat dan konkret.

95 Cepat yang dimaksud adalah 
dengan bantuan yang diterima langsung tanpa harus berhadapan dengan 
proses seleksi serta hal prosedural lainnya yang dapat menghambat waktu 
turunnya bantuan. Sedangkan konkret yang dimaksud ialah bantuan 
tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

96

Kartu Pra-Kerja tidak mampu menjamin hak untuk bekerja yang 
dituangkan dalam konstitusi Pasal 28 D ayat (2). Ditambah lagi, tenaga 
kerja yang seharusnya berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja 
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan 
kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat 
kerja, tidak mendapatkannya. Pengakuan kompetensi kerja dilakukan 
melalui sertifikasi kompetensi kerja dan dapat pula diikuti oleh tenaga kerja 
yang telah berpengalaman.

97 Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi 
kerja perlu dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen 
yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

98

95 Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi COVID- 
19. ‘ADALAH, 4(1), hlm. 98.

96 Ibid.
97 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
98 Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
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Melalui kacamata politik, pada saat pemerintah memutuskan 
suatu peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dianggap condong 
pada pihak tertentu, maka penolakan dari masyarakat akan terjadi, serta 
kerusuhan sosial akan muncul. Meskipun menjadi sesuatu yang normal, 
namun hal ini tentunya perlu dihindari karena konflik sosial merupakan 
hal yang tidak baik bagi kelangsungan suatu negara.

Politik hukum ketenagakerjaan yang permanen dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan nilai-nilai 
Pancasila serta kebiasaan telah ada sejak awal kemerdekaan. Namun 
penerapannya dapat dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ada dalam 
setiap rezim pemerintahan. Sehingga politik hukum dalam dimensi 
implementasi dapat mendorong terbentuknya hukum yang bernuansa 
elitis, yang diadakan untuk tujuan mendukung rezim yang berkuasa, oleh 
karenanya politik hukum sebaiknya didasarkan baik pada kebijakan dasar 
maupun kebijakan pemberlakuan secara rasional dan seimbang, sehingga 
implementasi peraturan tersebut mengakomodir kepentingan semua 
pihak.

99

Meskipun begitu, dalam gagasan ini, landasan politik terhadap 
Pasal 24 D ayat (2) menyasar pada perlunya konsentrasi pemerintah dalam 
mengatasi masalah pengangguran dan ancaman kemunduran ekonomi 
akibat pengangguran melalui penguatan Pasal dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Ketenagakerjaan. 
Sasaran utamanya pada Pasal 28 D ayat (2) untuk memperkuat jaminan 
akan hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang telah mengatur berbagai hubungan pekerja dengan perusahaan, 
penetapan gaji, bahkan terkait pemutusan hubungan kerja, perlu  untuk 
dikuatkan oleh Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sehingga, urgensi penguatan Pasal 28 D ayat (2) 
terletak pada pemberian jaminan oleh negara pada warga negara untuk 
mendapatkan kerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja, lebih jauh dibahas dalam Bab Analisis, 
termasuk pembahasan hak asasi manusia untuk hak masyarakat hukum 
adat pada Pasal 18 B ayat (2).

99 Abbas Anwar, Bung Hatta dan Ekonomi Islam. (2010). Jakarta, PT Kompas Media 
Nusantara,hlm.193.
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E.  Landasan Historis

Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
terbentuk melalui pembentukan dan perkembangan perundang-undangan. 
UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara mengalami pembentukan 
dan perkembangan terus menerus. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 dapat mengikuti perkembangan kondisi aktual faktual 
Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, konstitusi Indonesia UUD 1945 terbentuk 
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah akibat janji Jepang 
yang tidak dipenuhi oleh Jepang sendiri. Tetapi, rancangan tersebut 
membuahkan hasil sehingga pada akhirnya membawa Indonesia memiliki 
perundang-undangan sendiri, sebagai negara yang berdaulat. Perjuangan 
UUD untuk sepenuhnya berdaulat tidak sampai di pengesahannya saja, 
pemaknaan UUD 1945 terkadang harus berubah dalam adaptasinya 
mengatur kemanusiaan Indonesia. Sebagai peraturan tertinggi di 
Indonesia yang dapat diubah (terlepas dari Pancasila dan pembukaan 
Undang-Undang yang tidak dapat diubah), Undang-undang dasar ini ikut 
menyimbolkan negara Indonesia yang demokratis. Maka sebab itulah 
kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan UUD 1945 yang terus 
berubah dari masa-ke masa demi memenuhi kewajiban negara sebagai 
negara yang demokratis.

Setelah 75 Tahun semenjak kemerdekaan Indonesia 
dikumandangkan, perubahan UUD 1945 baru dilakukan selama 4 kali 
dan dalam 4 tahun berturut- turut (tahun 1999 – 2002). Selama 54 tahun 
semenjak Indonesia diakui kemerdekaannya dan sebagai sebuah negara, 
tidak ada perubahan yang dilakukan dalam isi UUD 1945 tersebut. 
Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 mengakibatkan 9 pasal 
berubah terutama mengenai pembatasan dan pemberian keterangan lebih 
terhadap tugas, pokok, dan, fungsi, serta wewenang kepresidenan. Belajar 
dari pengalaman pemerintahan pada era presiden Soeharto yang menjabat 
selama 32 tahun dan dengan aturan di UUD 1945 dimungkinkan dapat 
menjabat sebagai presiden seumur hidup. Sisa pasal di amandemen pertama 
ini memusatkan pada sistem pemerintahan tidak terpusat di pemerintahan 
eksekutif saja, tetapi pertimbangan dari yudikatif dan legislatif lebih 
diikutsertakan dalam pengambilan keputusan presiden. Perubahan 
dalam UUD 1945 kemudian melahirkan penyebutan terhadap UUD 1945 
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menjadi UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945. Amandemen 
kedua dilakukan pada tahun 2000 dengan mengubah 5 Bab dengan 25 
Pasal. Perubahan yang dilakukan terkait penambahan keterangan terhadap 
administratif wilayah daerah, hak, fungsi, wewenang DPR, Wilayah dan 
negara, Penduduk dan Warga Negara, HAM, Pertahanan, dan Identitas 
Negara. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dengan beberapa 
bab dan pasal mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan 
MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan 
Kehakiman, dan lainnya. Amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002. 
Beberapa pasal dan bab yang diubah adalah mengenai MPR, Presiden, 
Dewan Pertimbangan Agung, Pendidikan dan Kebudayaan, Perekonomian 
dan kesejahteraan sosial, aturan peralihan dan penambahan.

Dari proses amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945, kami 
memandang bahwa dimungkinkan untuk dapat dilakukan amandemen 
kembali. Amandemen ini diperlukan dalam menyikapi perkembangan 
jaman terutama era 4.0 dimana berbasis Internet of Things (IoT). Selain 
itu keadaan saat ini dengan munculnya wabah pandemi Covid-19 membuat 
keadaan di berbagai bidang mengalami perubahan yang dimungkinkan juga 
ke depannya akan bermunculan pandemi lain sehingga perlu dilakukan 
penambahan pasal dalam menghadapi perubahan keadaan akibat suatu 
tekanan tertentu seperti munculnya pandemi. Pasal yang menurut kami perlu 
diubah dan ditambahi adalah mengenai Ketenagakerjaan dan Masyarakat 
hukum adat. Ketenagakerjaan menjadi suatu hal yang penting untuk 
diadakan pembahasan lebih lanjut mengingat saat ini tingkat pengangguran 
di Indonesia cukup tinggi. Pengangguran yang cukup tinggi menyebabkan 
tingkat ekonomi nasional menjadi rendah dan lebih dari itu individu yang 
merasakannya akan sangat dirugikan karena tidak dapat menyelenggarakan 
kehidupan yang layak. Terkait dengan ketenagakerjaan, negara sebenarnya 
telah hadir dalam penyelenggaraan dan membuat payung hukum atasnya, 
yakni dengan Pasal 28 D ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang 
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja”. Di samping permasalahan ketenagakerjaan, 
masalah tentang masyarakat hukum adat bagi kami juga penting untuk 
dilakukan peninjauan kembali dan perubahan pada payung hukum yang 
melingkupinya. Kami menganggap penting untuk dilakukan perubahan 
dan penambahan pasal terkait dengan masyarakat hukum adat karena saat 
ini penyelenggaraan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat 
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hukum adat belum sesuai dengan yang diamanatkan pasal 18 B ayat 2 
UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang”. Oleh karena itu kami mengusulkan adanya peninjauan kembali 
dan perubahan pada kedua pasal tersebut.

Masalah pertama yang akan dibahas adalah tentang ketenagakerjaan. 
Pengetahuan akan ketenagakerjaan sebenarnya telah muncul jauh sebelum 
kemerdekaan Indonesia. Isu ketenagakerjaan ini muncul diawali dengan 
adanya perbudakan di negara-negara lain seperti di Perancis pada tahun 
1619-1683 yakni sebuah aturan yang me-legal-kan perbudakan, aturan 
tersebut dikenal dengan istilah Black Code. Selain Black Code, aturan yang 
secara implisit terkait dengan perbudakan adalah Dekrit 1685. Gelombang 
perlawanan atas adanya perbudakan mulai bermunculan hingga pada 
tahun 1791 dan puncaknya adalah di Santo Domingo (sekarang dikenal 
dengan nama Haiti dan Republik Dominika). Kejadian ini memerankan 
peran yang krusial dalam sejarah penghapusan perdagangan budak trans 
Atlantik. Oleh PBB kejadian ini dijadikan sebagai titik awal penghapusan 
perbudakan di dunia. Di nusantara saat masih belum merdeka dalam 
pendudukan Inggris, pada tahun 1816 Raffles seorang dari Inggris yang 
ditunjuk untuk bertugas di Nusantara menjadi tokoh anti perbudakan 
atas jasanya dalam mendirikan lembaga yang memiliki tujuan untuk 
menghapuskan perbudakan yang diberi nama “The Java benevolent 
institution”. Kemudian di masa itu mulai dikeluarkannya aturan tambahan 
yang digunakan dalam mengontrol perbudakan, seperti pendaftaran budak, 
pajak atas pemilikan budak, larangan pengambilan budak usia anak-anak, 
pendaftaran anak budak, pembebasan dari perbudakan bagi pelaut yang 
dijadikan budak, dan Penghapusan perbudakan di Indonesia yang terjadi 
secara berangsur, ditandai dengan beralihnya hubungan ini dan diganti 
dengan sistem “perhambaan” yang merupakan sistem yang lebih lunak 
daripada perbudakan. Sistem kerja perhambaan ini sendiri adalah dengan 
menetapkan sejumlah uang sebagai utang (pinjaman) dari si-hamba (bekas 
budak) kepada si bekas pemilik (disebut juga pemegang gadai karena 
diibaratkan adanya peristiwa pinjam meminjam uang dengan jaminan 
pembayarannya adalah diri si peminjam/berutang). Setelah perhambaan 
maka muncul istilah kerja rodi yang terbagi menjadi 3 jenis yakni rodi 
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gubernemen (kepentingan gubernemen dan pegawainya), rodi perorangan 
(kepentingan elit tertentu), dan rodi desa (untuk kepentingan desa). Di tahun 
1800an muncul perburuhan di sektor perkebunan yang ditandai dengan 
munculnya “Agrarische Wet” (Undang-Undang Agraria). Dalam hal ini, 
juga terdapat peraturan-peraturan tambahan yang memberikan payung 
hukum bagi buruh di sektor tersebut untuk mendapatkan perlindungan 
atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh majikan. Masuk dalam 
masa kemerdekaan terdapat beberapa kebijakan yang tertuang dalam 
peraturan- peraturan perundang-undangan. Di masa pemerintahan 
Soekarno pasca proklamasi kebijakan terkait ketenagakerjaan yang ada 
pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada 
buruh, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang 
diundangkan pada masa ini. Berbeda dengan pasca proklamasi, masa orde 
lama menempatkan buruh pada posisi yang kurang diuntungkan akibat 
pengendalian dari tentara dan dewan perusahaan. Meskipun begitu di sini 
lah mulai bermunculan gerakan politis dan ekonomis buruh. Berpindah 
pada masa orde baru terjadi sentralisasi organisasi buruh yakni dipusatkan 
pada SPSI dan adanya pengawasan militer, hal ini dimaksudkan untuk 
menciptakan Industrial Peace. Sentralisasi organisasi buruh berakhir 
memasuki pemerintahan BJ Habibie, Habibie memiliki kebijakan terkait 
pembebasan organisasi buruh, usia minimum bekerja, dan pelaksanaanya 
yang berbasis HAM. Hal ini kemudian diteruskan di masa pemerintahan 
Abdurrahman Wahid yang mana ia dinilai demokratis dan melindungi 
kaum buruh, hal ini diwujudkan dengan dimunculkannya sebuah peraturan 
perundang-undangan. Di masa pemerintahan Megawati, ia mengganti 
15 peraturan perundang-undangan, sebagai gantinya menerbitkan 
suatu payung perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, hubungan 
Industrial, jaminan dan keamanan pekerja Indonesia yang bekerja di luar 
negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan terkait 
perbaikan dalam bidang investasi, penuntasan masalah pengangguran, 
dan pertumbuhan ekonomi. Di sinilah kondisi buruh kurang diuntungkan 
terutama terkait aturan Penetapan kenaikan upah harus memperhatikan 
tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

Dengan kondisi historis ketenagakerjaan diatas, maka bila 
diperhatikan perlu adanya suatu jaminan bagi warga negara untuk dapat 
mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sini kami mengusulkan untuk 
negara melakukan penjaminan dan dimasukkan ke dalam peraturan 
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perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan mengingat perkembangan 
kondisi di era sekarang yang membuat banyaknya pengangguran akibat 
kurangnya optimalisasi dan pendayagunaan. Selain itu melihat dari historis 
yang ada kami mengusulkan untuk ditambahkan suatu frasa tertentu yang 
mampu menjadi payung hukum untuk menghindari diskriminasi.

Masuk kepada masalah kedua yakni tentang masyarakat hukum 
adat. Peraturan mengenai masyarakat hukum adat sebenarnya telah ada 
sejak zaman VOC yakni tahun 1600an. Saat itu hampir seluruh wilayah 
jajahan di Indonesia menerapkan peraturan hukum adat. Namun meskipun 
begitu VOC mengakui bahwa dalam praktiknya tidak dapat sepenuhnya 
terpenuhi. Secara hierarkis saat ini pengakuan dan penghormatan terhadap 
masyarakat hukum adat telah tertuang pada Pasal 18 B ayat 2, Pasal 28 E 
ayat 2 tentang meyakini kepercayaan, Pasal 28 I ayat 3 tentang identitas 
budaya dan hak masyarakat tradisional, dan Pasal 29 ayat 2 tentang hak 
kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dari peraturan-peraturan tersebut 
kemudian dijabarkan dengan undang-undang yang membahas terkait hak 
material (hak atas wilayah adat, hak ulayat, dan hak atas sumber daya alam 
lainnya) dan hak imaterial (hak-hak yang berkaitan dengan kepercayaan, 
pengetahuan tradisional, hukum adat dan lain sebagainya). Secara historis 
pembentukan hukum adat pertama dalam NKRI adalah dalam Undang- 
Undang Pokok Agraria yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-
ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang 
serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan 
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan 
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Dengan begitu pengakuan dan 
penghormatan terhadap masyarakat hukum adat tetap dilaksanakan beserta 
dengan pembatasan dan persyaratan yakni berdasar atas persatuan bangsa 
dan tidak bertentangan dengan undang- undang serta peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dari peraturan tersebut memunculkan 
kesan bahwa ajaran dalam masyarakat hukum adat bertentangan dan 
menimbulkan rasa tidak setia pada NKRI. Dalam hal agraria di tahun yang 
berbeda terkait hak atas tanah hutan juga membuat masyarakat hukum 
adat merasa dirugikan akibat tidak adanya pengakuan terhadap tanah 
hutan adat oleh NKRI. Selain itu di sisi spiritual, masyarakat hukum adat 
merasa dirugikan akibat aturan pembatasan pengakuan terhadap 6 agama 
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saja di Indonesia, sehingga bagi penganut spiritualitas lain sesuai dengan 
adat tidak dapat diakomodir sehingga menimbulkan banyak permasalahan 
seperti permasalahan dalam institusi yang menyelenggarakan perkawinan.

Dari perjalanan historis terkait dengan masyarakat hukum adat, 
kami menilai perlu adanya penambahan pasal yang lebih lagi menerangkan 
hak dan kewajiban masyarakat adat. Terutama dalam hal pengakuan 
dan penghormatan secara utuh. Selain itu perlu adanya lembaga yang 
independen dan terlegitimasi yang dapat mengawal perjalanan peraturan 
tentang masyarakat hukum adat. Sehingga dengan begitu akan muncul 
keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam melangsungkan kehidupannya.
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BAB IV  
ANALISIS

 Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

 Pasal 28 D ayat (2) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.”

A. Pasal 18 B ayat (2)

Bunyi pasal a quo perlu diamandemen karena sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat, berikut poin penting mengenai 
analisis terkait Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

1. Hak Asasi Manusia

Pada bunyi pasal a quo dalam frasa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya….” Dianggap kurang tepat karena salah satu 
kewajiban negara (melalui pemerintah) sebagai penyelenggara kekuasaan 
pemerintahan adalah menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga 
negaranya. Dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga 
negaranya, tidak terbatas hanya mengakui dan menghormati semata, namun 
juga harus menjamin penegakan hak asasi manusia. Dalam perjalanan 
perkembangan penegakan hak asasi manusia di dunia, berbagai kovenan 
internasional mengatur mengenai urgensi penegakan hak asasi manusia 
oleh negara. Penegakan hak asasi manusia dibebankan oleh negara. Negara 
merupakan suatu organisasi kekuasaan dimana ada pihak yang berkuasa 
untuk memerintah (pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara) 
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dan ada pihak yang diperintah (rakyat). Idealnya, pemerintah sebagai organ 
penyelenggara kekuasaan negara memiliki peran penting dalam mengelola 
dan menentukan kebijakan. Tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Namun dalam 
praktiknya, pemerintah memiliki kekuatan lebih besar dari rakyat. Salah 
satu implikasi dari besarnya kekuatan pemerintah adalah wewenang 
membuat dan menerapkan hukum sehingga pemerintah memiliki potensi 
untuk bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan, 
termasuk dalam mengeluarkan diskresi. Rakyat yang tidak memiliki 
kekuatan sebesar dan tidak memiliki kekuatan hukum (legitimasi) sekuat 
pemerintah sehingga menjadi pihak yang paling terdampak atas kebijakan 
pemerintah. Tak jarang rakyat dirugikan karena kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah. Rakyat yang merasa dirugikan berkeinginan untuk membela 
kepentingannya namun dalam praktiknya, suara mereka tidak didengar 
bahkan dibungkam. Itulah alasan mengapa penegakan hak asasi manusia 
harus dilakukan oleh negara melalui pemerintah. Melalui penegakan hak 
asasi manusia oleh negara diharapkan negara mampu menyelenggarakan 
kekuasaan pemerintahan berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia. Penghormatan negara terhadap hak asasi manusia meliputi 
mengakui, menghormati, memenuhi, menjamin dan menegakkan hak asasi 
manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berkomitmen menegakkan 
hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada mengakui dan menghormati 
saja, melainkan memenuhi, menjamin dan menegakkan hak asasi manusia.

Salah satu kewajiban Indonesia sebagai organisasi negara adalah 
menegakkan hak asasi manusia yang meliputi, mengakui, menghormati, 
memenuhi, menjamin dan menegakkan hak asasi manusia setiap 
warga negaranya. Penegakan hak asasi manusia merupakan konsensus 
masyarakat dunia. Hak asasi manusia dimaknai sebagai bagian dari hukum 
alam yang berlaku sebagai hak universal (universal rights) sehingga harus 
ditegakkan oleh setiap negara di seluruh dunia. Sesuai dengan alinea 
keempat pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang berbunyi: “….. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…..” 
bahwasanya Indonesia telah berkomitmen berperan aktif dalam hubungan 
internasional untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian internasional. 
Sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk berkomitmen menerima 
hak asasi manusia sebagai hak universal yang harus diakui dan ditegakkan. 
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Komitmen Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dipertegas dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/ 1998 
Tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga-lembaga 
tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, 
menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi 
manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak 
bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai landasan konstitusional.

Penormaan mengenai penegakan hak asasi manusia diatur 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
bab tersendiri yaitu dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 
sepuluh pasal mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A 
– 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dalam pasal a quo, tidak ada satu pun norma yang memberi pengakuan 
dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
di Indonesia. Dalam Art. 3 UNDRIP (United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous People) yang berbunyi: “Indigenous peoples have 
the right to self-determinaon. By virtue of that right, they freely determine 
their political status and freely pursue their economic, social and 
cultural development”. Pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri 
masyarakat hukum adat yang terdiri dari terdiri dari hak politik, hak untuk 
mengembangkan ekonomi, dan hak untuk pembangunan dalam bidang 
sosial dan budaya diatur sangat jelas dalam UNDRIP. Apabila Indonesia 
memang berkomitmen menegakkan hak asasi manusia maka, Indonesia 
harus mengakui eksistensi dan menjamin keberlangsungan hidup 
masyarakat hukum adat baik dengan pengakuan secara de jure maupun de 
facto. 

Secara de jure, penormaan mengenai pengakuan masyarakat hukum 
adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang“. Dalam Pasal a quo, penormaan pengakuan 
terhadap masyarakat hukum adat tidak termasuk ranah pengaturan mengenai 
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hak asasi manusia. Penormaan mengenai pengakuan masyarakat hukum 
adat diatur dalam bab yang berbeda, tidak seperti penormaan dalam pasal 
28A- 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang diklasifikasikan dalam bab tersendiri, namun terdapat dalam BAB 
VI tentang Pemerintah Daerah. Hal ini bukannya tidak sesuai, pengakuan 
masyarakat hukum adat memang diperlukan dalam penataan pemerintahan 
daerah, namun akan lebih tepat apabila negara juga memaknai bahwa 
pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat (termasuk hukum adat yang berlaku dan hak tradisional yang 
melekat) termasuk penegakan hak asasi manusia. Apabila pengakuan hak 
masyarakat hukum adat diklasifikasikan ke dalam BAB X tentang Hak 
Asasi Manusia maka, negara mampu menjamin penegakan, pengakuan, 
penghormatan bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Negara 
wajib dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pengakuan tersebut, salah 
satunya ke dalam penataan masyarakat hukum adat melalui pemerintah 
daerah setempat. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keterkaitan 
pengakuan hak masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah adalah 
sebagai salah satu cara pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak 
masyarakat hukum adat dengan penataan masyarakat melalui pemerintah 
daerah baik secara geografis dan pengakuan sistem pemerintahan adat.

Dalam menegakkan hak asasi manusia, sekali lagi ditekankan bahwa 
negara tidak hanya mengakui dan menghormati namun juga menjamin 
pemenuhan haknya. Penormaan mengenai penegakan hak masyarakat 
hukum adat dalam undang-undang dasar, terutama dalam BAB X tentang 
Hak Asasi Manusia masih sangat minim. Mengenai hak-hak masyarakat 
tradisional memang ditemui dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Identitas budaya 
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban.” Namun disini timbul pertanyaan apakah yang 
dimaknai sebagai masyarakat hukum adat hanyalah berdasarkan identitas 
budaya dan hak masyarakat tradisional saja?. Menurut Rancangan Undang-
Undang Tentang Masyarakat Adat, Masyarakat hukum adat adalah yang 
selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang 
hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal 
usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum 
adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta 
sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, 
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dan hukum
100

. Dapat disimpulkan dari definisi tersebut adalah tidak sebatas 
mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional saja, melainkan 
lebih luas daripada itu. Masyarakat hukum adat tidak sesederhana sebagai 
identitas budaya dan masyarakat tradisional namun dapat dimaknai lebih 
luas sebagai masyarakat yang memiliki wilayah geografis yang terdiri dari 
wilayah pranata ekonominya sendiri seperti hak izin pengelolaan hutan 
adat, perairan, perikanan, peternakan dan lain-lain. Masyarakat hukum 
adat memiliki hubungan kekerabatan yang erat antar anggota kelompok 
dan memiliki sistem pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum 
adat yang hanya dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat 
yang tidak dimiliki kelompok lainnya.

Bab X tentang Hak Asasi Manusia belum diakomodasi oleh 
penegakan hak masyarakat hukum adat oleh negara, terutama pemerintah. 
Penegakan hak masyarakat hukum adat harus dijamin dan dipenuhi oleh 
pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara sehingga dalam 
amandemen undang-undang dasar yang kelima, eksistensi masyarakat 
hukum adat harus dilindungi oleh hukum dan konstitusi guna menjamin 
keberlangsungan hidup mereka melalui norma dalam konstitusi. Indonesia 
yang tidak pernah bisa terlepas dari masyarakat hukum adat (indigeneous 
people) karena Indonesia memiliki keterkaitan historis yang erat, selain itu 
kondisi geografis Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat hukum adat. Dengan demikian, sudah menjadi sebuah 
kewajiban bagi negara untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat 
dan menjamin terpenuhinya hak yang timbul akibat pengakuan masyarakat 
hukum adat secara baik secara yuridis maupun secara deklaratif. Namun 
sekali lagi, tidak ditemukannya penormaan yang tegas dalam undang-
undang dasar bahwa negara menjamin terpenuhinya hak masyarakat 
hukum adat yang timbul setelah masyarakat hukum adat tersebut mendapat 
pengakuan dari negara dengan dikukuhkannya sebagai suatu kesatuan 
masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tertentu.

Pengakuan masyarakat hukum adat meliputi pengakuan terhadap 
pemerintahan adat dan hukum-hukum adat yang saat ini tidak lagi dilihat 
sebagai fakta sosial dan budaya saja, melainkan sebagai fakta politik dan 
hukum. Penormaan mengenai mekanisme pengakuan masyarakat hukum 

100 Pasal 1 Ketentuan 1 RUU Tentang Masyarakat Adat. http://www.dpr.go.id/dokakd/
dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf
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adat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 
Proses identifikasi yang dilakukan, sebagai bagian dari rangkaian proses 
penetapan masyarakat hukum adat sebisa mungkin harus disederhanakan 
ke dalam proses-proses administratif yang dapat merepresentasikan 
dinamika sosial masyarakat, terutama dinamika sosial masyarakat hukum 
adat

101
. Terbatasnya pengakuan masyarakat hukum adat karena adanya 

syarat dan mekanisme untuk memperoleh pengakuan hukum (legalitas). 
Latar belakang adanya syarat dan mekanisme pengakuan masyarakat 
hukum adat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo semata-mata 
untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat agar sesuai dengan prinsip 
hukum NKRI. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, masyarakat hukum 
adat mendapatkan pengakuan dari negara melalui mekanisme sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo. Dalam 
implementasinya, masih banyak masyarakat hukum adat yang sudah diakui 
oleh negara namun masih belum mendapatkan haknya sebagai masyarakat 
hukum adat. Salah satu contoh hak yang harus mereka dapat namun belum 
terpenuhi adalah penataan masyarakat hukum adat menjadi desa adat yang 
memiliki wilayah administratif dengan sistem pemerintahan desa adat. Di 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah 
satu hak masyarakat hukum adat yang didapat adalah kesatuan wilayah 
geografis untuk ditetapkan menjadi desa adat dimana masyarakat hukum 
adat yang mendiami wilayah tersebut memiliki hak untuk menerapkan 
sistem pemerintahan dan pranata hukum adatnya sendiri di atas wilayah 
geografis yang sudah menjadi hak mereka. Mereka berhak atas semua hal 
yang timbul diatas wilayah geografis tersebut yaitu, hasil pengelolaan 
hutan, perairan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Sampai saat ini belum 
ada satupun desa adat di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi tidak adanya 
peraturan pelaksana ditangani oleh mekanisme penetapan desa adat, yang 
harusnya juga dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri.

Walaupun masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memiliki payung 

101 Indro Laksono (2017). Desa Adat : Penetapan di Kabupaten Siak. http://pattiro.
org/2017/02/factsheet-desa-adat-praktik-penetapan-di-kabupaten-siak/
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hukum namun dalam implementasinya, hanya sebatas pengakuan di atas 
kertas belaka. Belum optimalnya jaminan pengakuan dan pelindungan hak 
masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya 
konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman 
stabilitas keamanan nasional

102
. Pengakuan masyarakat hukum adat tidak 

diikuti dengan jaminan pemenuhan hak- hak yang timbul akibat adanya 
pengakuan tersebut, sebagai contoh, hak masyarakat hukum adat dalam 
bidang pengelolaan kehutanan, perairan, perikanan, peternakan, batas 
wilayah, dan hak-hak yang timbul karena hukum dan sistem nilai yang 
mereka anut. Pemenuhan hak-hak tersebut belum dijamin oleh negara. 
Dalam pelaksanaannya, tidak adanya lembaga yang berwenang mengawasi, 
mengevaluasi n dan menangani pengaduan pelanggaran mengenai apakah 
sudah terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat. Seharusnya, 
pemerintah sebagai penyelenggara negara mengeluarkan suatu peraturan 
perundang-undangan guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat 
hukum adat. Selain itu, diharapkan dengan berdirinya lembaga mandiri 
tersendiri setingkat lembaga negara yang berfungsi sebagai pengkajian, 
penyuluhan, penelitian dan pemantauan terpenuhinya hak-hak masyarakat 
hukum adat.

Sebagai negara hukum, komitmen negara dalam menegakkan hak 
asasi manusia harus dituangkan dalam hukum positif. Pengakuan terhadap 
hak-hak masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penegakan 
hak asasi manusia. Negara harus menerima hak-hak masyarakat hukum 
adat menjadi bagian dari hak asasi manusia. Apalagi pengakuan hak 
asasi masyarakat hukum adat merupakan salah satu bagian dari hak 
asasi manusia. Hal tersebut diatur di dalam Konvensi Internasional 
UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
People) Indonesia secara konsensus menerima serta berkomitmen untuk 
mengakui, menegakkan, menjamin, menghormati dan melindungi hak-hak 
masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut harus dinormakan dan ditulis 
dalam hukum positif di Indonesia yaitu di dalam peraturan perundang-
undangan yang harus diundangkan. Tujuan dari penormaan dalam hukum 
positif adalah memberi payung hukum dan perlindungan terhadap hak-hak 
102 Sani Muchtar (2018). Rancangan Undnag-Undang Tentang Pengakuan dan 

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/
pembahasan-ruu/63-rancangan- peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-
rancangan-undang-undang-tentang- pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-
hukum-adat.html
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konstitusional masyarakat hukum adat yang sudah dijamin oleh negara. 
Dalam hukum positif di Indonesia, regulasi mengenai penegakan hak 
asasi manusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penormaan mengenai penegakan 
hak-hak masyarakat hukum adat tidak dijumpai dalam Undang-Undang 
a quo. Sampai detik ini, tidak ada penormaan mengenai penegakan 
hak-hak masyarakat hukum adat di dalam hukum positif Indonesia secara 
komprehensif.

Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara sudah pasti 
menyelenggarakan kekuasaannya berdasar hukum. Selain menjadikan 
negara (terutama pemerintah) sebagai penanggung jawab utama untuk 
menjamin terpenuhinya hak masyarakat hukum adat, hukum juga 
memberi kewajiban kepada negara untuk melindungi masyarakat hukum 
adat dari perlakuan yang  tidak adil dikemudian hari. Saat ini, regulasi 
yang berlaku karena kebijakan “pro investasi” pemerintah tumpang tindih 
dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini tentu berdampak terhadap 
tingkat keterancaman masyarakat adat menjadi semakin tinggi. Ketika 
investasi, proyek pemerintah, pembangunan jalan masuk ke wilayah adat 
tanpa ada kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat, bukan tidak 
mungkin konflik yang berujung pelanggaran hak asasi manusia terhadap 
masyarakat hukum adat

103
. Diharapkan dengan adanya hukum positif 

melalui disahkannya peraturan perundang-undangan yang menjamin 
dan melindungi hak- hak masyarakat hukum adat, legitimasi masyarakat 
hukum adat lebih dijamin oleh negara melalui hukum. Dengan terjaminnya 
legitimasi masyarakat hukum adat, tentu hak yang timbul setelah itu, 
pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Apabila terdapat suatu 
peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan pengakuan hak 
masyarakat hukum adat maka, pengakuan hak masyarakat hukum adat harus 
didahulukan karena sifatnya sangat penting sehingga tidak dapat diganggu 
gugat. Dengan demikian, penormaan pengakuan masyarakat hukum adat 
harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar secara komprehensif 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat hukum 
adat secara yuridis.

103 Atungkoro Ronggo (2019). Pemerintah Pro Investasi, UU Masyarakat Adat Diperlukan. 
https://nasional.republika.co.id/berita/q28z8a428/pemerintah-proinvestasi-uu-
masyarakat-adat- diperlukan
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Sampai saat ini, inisiatif pemerintah untuk mengundangkan undang- 
undang mengenai pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat (RUU 
Masyarakat Adat) belum terealisasi. Untuk kali kedua rancangan undang-
undang a quo masuk dalam prolegnas namun sampai saat ini belum disahkan. 
Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur 
mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat 
agar mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. 
Apabila ada kepentingan yang melibatkan hak-hak masyarakat hukum 
adat misalnya, tumpang tindih pengelolaan tanah, sawah, ladang, hutan, 
perairan adat dengan kebijakan  investasi maka, tentu pemenuhan hak-hak 
masyarakat hukum adat harus didahulukan. Hal ini akan diperkuat lagi 
apabila pengakuan dan perlindungan sebagai bentuk jaminan pemenuhan 
hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara dimasukkan dalam norma 
konstitusi sehingga hak-hak masyarakat hukum adat menjadi salah satu 
hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Apabila terdapat 
tumpang tindih kebijakan, secara konstitusional hak-hak masyarakat 
hukum adat harus didahulukan sehingga peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang dasar harus selaras dengan norma, semangat dan 
cita konstitusi.

Untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak masyakat hukum 
adat maka, perlu dibentuk Komisi Perlindungan Masyarakat Adat yang 
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi 
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
penegakan hak – hak masyarakat hukum adat. Komisi Perlindungan 
Masyarakat Adat tidak dapat dibubarkan karena dasar pembentukannya 
langsung dari undang-undang dasar. Komisi Perlindungan Masyarakat 
Adat sebagai perpanjangan tangan negara untuk menjamin pengakuan, 
penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum 
adat. Komisi Perlindungan Masyarakat Adat memiliki tiga fungsi utama, 
yaitu untuk menegakkan, melindungi dan mengevaluasi terpenuhinya 
hak-hak masyarakat hukum adat. Komisi Perlindungan Masyarakat Adat 
berwenang ikut serta membahas rencana kebijakan pemerintah yang 
berdampak terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan mengevaluasi 
implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, 
apakah sudah tepat sasaran atau belum serta berhak mengeluarkan 
rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, Komisi 
Perlindungan Masyarakat Adat berfungsi untuk memberi edukasi dan 
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penyuluhan terhadap warga sekitar untuk bersikap toleran menghormati 
hak-hak masyarakat hukum adat. Komisi Perlindungan Masyarakat 
Adat juga berfungsi sebagai tempat aduan dugaan pelanggaran hak-hak 
masyarakat hukum adat Komisi Perlindungan Masyarakat Adat berwenang 
menyelesaikan konflik melalui mediasi maupun mendampingi korban di 
tingkat litegasi. Dengan adanya Komisi Perlindungan Masyarakat Adat, 
diharapkan mampu bekerja sama secara komprehensif dengan pemerintah 
daerah untuk menata masyarakat hukum adat serta menjamin pemenuhan 
hak- hak yang timbul setelahnya Komisi Perlindungan Masyarakat Adat 
secara operasional diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

2. Status Quo Perlindungan Konstitusi Masyarakat Hukum Adat 
(MHA)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 
konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-
haknya. Masyarakat hukum adat (MHA) memiliki posisi konstitusional 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis-normatif, 
MHA telah diakui kewenangan dan hak tradisionalnya dalam konstitusi 
sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945. Pengakuan terhadap MHA tersebut di atas serta hak-hak 
tradisionalnya, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa 
MHA merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat 
berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, 
ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan 
keamanan nasional

104
. Ada dua hal terkait MHA, yakni selain diakui, juga 

dihormati. Dua hal ini menegaskan bahwa MHA mempunyai hak hidup 
yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, 
seperti kabupaten dan kota

105
. Pengakuan yang disebutkan, tegas juga 

dituangkan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

104 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan 
Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43.

105 Ni’matul Huda, “Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika”, 
dalam Republik Desa,Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam 
Desain Otonomi Desa, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 45
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Dalam konteks ini, MHA berhak dalam menjaga eksistensi 
MHA dan kewenangan aslinya. Eksistensi dan kewenangannya tersebut 
merupakan hak untuk mempertahankan identitas tradisional dan hak 
masyarakat tradisional. Dengan demikian, perlindungan konstitusional 
terhadap MHA sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 
1945, tidak hanya sebatas hak ulayat, hak atas tanah, atau pengelolaan 
sumber daya alam, melainkan lebih luas yaitu mencakup perlindungan 
hak sebagai warga negara. Sejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan 
untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma 
yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
bangsa Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, amanat ini terdapat dalam 
Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan terhadap MHA 
dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas, memberikan 
batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas masyarakat tertentu 
dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Terdapat empat 
persyaratan keberadaan MHA, yakni:

a. Masih hidup;
b. sesuai dengan perkembangan masyarakat;
c. sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;
d.  sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangan

106
.

Pada hakikatnya lebih dari sekedar MHA yang hanya bersifat 
tradisionalnya. MHA adalah kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya 
terkandung hak hukum dan kewajiban hukum secara timbal balik antara 
kesatuan masyarakat itu dengan lingkungan sekitarnya, dan juga dengan 
negara

107
. Perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap MHA 

yang berdasarkan asas keadilan MHA seharusnya mendapatkan perlakuan 
yang sama dari negara Indonesia karena MHA adalah warga negara 
106 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009, hlm. 62- 63.
107 Ibid, hlm. 63
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Indonesia. Perlakuan terhadap MHA seharusnya juga sama terhadap 
masyarakat pada umumnya. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat 
hukum adat harus dilindungi, diakui, dan dihormati keberadaannya tidak 
hanya dilihat bahwa MHA masih ada di bumi Indonesia.

Keberadaan MHA di Indonesia memberikan peran dan pengaruh 
yang besar bagi bangsa Indonesia. Peran MHA diibaratkan sebagai 
“pelestari” atau “penjaga” nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-
nilai luhur mereka sudah menjadi warisan turun-temurun bagi anak hingga 
cucu mereka agar kelak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan 
tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. MHA 
beranggapan dirinya merupakan bagian yang terpenting dari lingkungan 
dan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Penulis memilih istilah MHA karena pada UUD NRI Tahun 
1945 menggunakan kata “kesatuan masyarakat hukum adat”, meskipun 
keragaman istilah MHA banyak ditemukan dari berbagai sumber. MHA 
sering mendapat perlakuan atau pandangan yang dikonotasikan sebagai 
masyarakat yang primitif dan penutup diri dari hasil perkembangan zaman 
seperti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Nilai dan norma kearifan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia 
semakin pudar bahkan semakin hilang akibat era perkembangan zaman. 
Nilai dan norma tersebut seperti kaya budi, tolong- menolong, kerja sama, 
dan gotong-royong, serta nilai lainnya.

Secara historis, pada pembahasan tentang MHA saat penyusunan 
dasar negara yaitu konstitusi MHA belum mendapatkan pembahasan 
secara mendalam dan serius. Pembahasan pada UUD 1945 yang dilakukan 
oleh BPUPKI dan PPKI. Pembicaraan tentang masyarakat adat dan hak 
tradisionalnya dalam pembahasan UUD 1945 kemudian menghasilkan 
Pasal 18 UUD 1945 yang mengaitkan keberadaan masyarakat adat dengan 
sistem pemerintahan. Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: “Pembagian 
daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan membentuk 
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 
Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerahdaerah yang 
bersifat Istimewa.”

108 Pembahasan pasal 18 UUD 1945 saat masa tersebut 
108 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi 

tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat, Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2014.
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tidak menjadi topik utama dalam rapat musyawarah karena orientasi topik 
pada masa itu adalah untuk melakukan konsolidasi kekuatan politik, 
mengingat kondusivitas Indonesia pasca kemerdekaan dan UUD 1945 
hanya sebagai UUD sementara. Dalam penyusunan Pasal 18 UUD 1945, 
maka persoalan hak asal usul atau hak ulayat menjadi persoalan tata 
pemerintahan. Keistimewaan kerajaan-kerajaan dan susunan persekutuan 
masyarakat asli beserta hak asal usulnya dihormati dalam rangka 
menopang pemerintahan pusat. Pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
(Konstitusi RIS) ketentuan mengenai keberadaan masyarakat adat dan 
hak tradisionalnya adalah pada Pasal 47 Konstitusi RIS. Hak masyarakat 
adat dan hak tradisional tidak mendapatkan pembahasan khusus dalam 
konstitusi ini karena pembahasan dalam Konstitusi RIS masih berorientasi 
pada penguatan politik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak warga 
negara, hubungan warga negara dengan sumber daya alam, belum menjadi 
tema yang penting dijabarkan lebih jauh dan konkret.

Pada masa persidangan Konstituante yang sekaligus menandakan 
masa pemilu demokrasi pertama di Indonesia pada tahun 1955, perdebatan 
dalam persidangan konstituante berlangsung alot antara tiga kelompok 
besar nasionalis, Islam dan komunis. Perdebatan tersebut mengalami 
deadlock sehingga Presiden Soekarno atas dasar tidak tercapainya 
kesepakatan tentang dasar negara, kemudian mengeluarkan Dekrit 
Presiden membubarkan konstituante dan mengembalikan ke UUD 1945. 
Berlakunya kembali UUD 1945, pengaturan tentang masyarakat adat dan 
hak tradisionalnya di dalam konstitusi Indonesia juga kembali kepada pasal 
18 UUD 1945. Perkembangan pengaturan mengenai masyarakat adat 
dan hak tradisionalnya setelah kembali ke UUD 1945 lebih banyak pada 
level peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat dalam UU 
No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengenai dasar 
pengaturan masyarakat adat dan hak tradisionalnya atas tanah, atau yang 
disebut hak ulayat. UUPA menyatakan bahwa penguasaan negara atas 
sumber data alam berasal dari pengangkatan hak ulayat bangsa Indonesia 
atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Ketentuan ini 
seakan-akan membuat masyarakat kehilangan kontrol atas hak ulayat 
konsepsi Negara melalui Pemerintah diberikan Hak Menguasai Negara. 
Hak menguasai Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah 
swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat

109
.

109 Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
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UUD 1945 setelah Empat kali Amandemen. Gerakan reformasi 
yang dimulai pada tahun 1998 tidak hanya menghadirkan suatu kebaruan 
dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, tetapi juga menghidupkan 
kembali perdebatan lama ke dalam masa transisi. Salah satu persoalan 
yang dibahas kemudian adalah bagaimana menempatkan masyarakat adat 
beserta dengan hak tradisionalnya ke dalam kerangka konstitusi baru yang 
dilakukan melalui amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada 
tahun 1999-2002

110
. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, 

beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai 
konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-
hari termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit 
constitusionnel) suatu negara

111
.

Pasal 18 B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat 
(hukum) adat beserta hak tradisionalnya. Persyaratan-persyaratan itu 
diantaranya adalah:

a. Sepanjang masih hidup;
b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
c. Sesuai dengan prinsip NKRI dan;
d. Diatur dalam Undang-undang.

 Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam Pasal 18 
B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang 
hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara 
ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, 
melakukan pengkotakan (indelingsbelust), yang semuanya dilakukan 
oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara

112
. Sedangkan 

Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan empat persyaratan itu baik ipso 
facto maupun ipso jure akan gampang ditafsirkan sebagai, pengakuan yang 
110 Yance Arizona, “Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi di Indonesia”, dimuat 

dalam https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/07/mengintip-hak-ulayat-
dalam-konstitusi-di- indonesia.pdf. Diakses pada 24 Agustus 2020.

111 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2010, hlm. 31.

112 Satjipto Raharjo, “Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif 
Sosiologi Hukum)”, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), Inventarisasi dan 
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi 
RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.
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dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat 
adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui 
atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah 
pusat

113
.

Terlepas dari pendapat para ahli terhadap rumusan Pasal 18 B ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 tersebut, hendaknya pengakuan dan penghormatan 
menjadi unsur terpenting dari ketentuan tersebut harus dapat dimaknai, 
serta dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan 
maupun untuk diimplementasikan di lapangan, sehingga perlindungan dan 
penghormatan terhadap MHA dapat terwujud.

Persyaratan yang terdapat dalam rumusan pasal 18 B ayat (2) 
dan berkesinambungan pada pasal 28 I ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 
merupakan norma hukum yang berat terhadap MHA itu sendiri. Dalam 
memberikan makna terhadap pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 
perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat dimengerti dengan sebaik-
baiknya, ketentuan yang terdapat dalam pasal- pasal UUD NRI Tahun 
1945. Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan dalam tingkat abstraksi yang 
sesuai dengan hakikatnya sebagai hukum dasar, dengan kesadaran bahwa 
pengaturan yang bersifat rinci akan ditentukan dalam undang-undang114.

Keberlangsungan marwah pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 yang terdapat empat persyaratan yang terkait dengan MHA 
tersebut nyatanya tak terjabarkan dengan baik dalam peraturan-peraturan 
perundang-undangan, sehingga menimbulkan rumusan yang bias mengenai 
MHA terkhusus pada bagian persyaratan MHA Hal ini dikarenakan belum 
ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus hak-hak 
MHA, dan masing-masing pihak merumuskan sendiri hak-hak MHA. Hal 
lain berkaitan dengan istilah. Sampai saat ini belum ada istilah baku untuk 
menyebutkan suatu komunitas yang cara kehidupannya berbeda dengan 
masyarakat pada umumnya. Para ahli hukum menggunakan istilah MHA 
sebagai terjemahan dari rechtsgemeenschap yang diterjemahkan sebagai 
persekutuan hukum adat, yang diartikan sebagai kesatuan- kesatuan yang 
mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus  
kekayaan  sendiri,  baik  materiil  maupun  immateriil.  Kedua  istilah 
tersebut, baik MHA maupun persekutuan hukum adat, sebenarnya 
113 Ibid
114 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm. 53.
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mempunyai maksud yang sama
115

.

3. Permasalahan dan Solusi Jaminan Perlindungan Hukum Adat

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagaimana pada 18 B ayat (2) menjadi salah satu patron perlindungan 
masyarakat hukum adat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
pasal 18 B ayat (2) Undang- Undang NRI 1945 tidak memberikan jaminan 
secara spesifik status hukum dalam hal masyarakat hukum adat. Melainkan 
Pasal 18 B ayat (2) hanya sebatas “mengetahui” dan “menghormati” 
adanya hukum adat. Hal ini menjadi akar mengapa hukum adat kini 
semakin tergeser eksistensinya pada praktik lapangannya.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan 
sumber hukum dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 
7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Dasar NRI 
merupakan Undang-Undang Hierarkis tertinggi setelah TAP MPR. Hal 
ini mempertegas bahwa peraturan perundangan di bawah Undang-Undang 
NRI 1945 tidak boleh bertentangan dan harus beriringan fungsi dan 
kejelasannya. Demikian dengan  hukum adat yang notabenenya bukan 
merupakan peraturan perundang- undangan hierarkis melainkan hukum 
yang hidup di tengah masyarakat atau biasa disebut sebagai living law.

Hukum Adat padat dasarnya merupakan living law atau hukum 
yang hidup di tengah masyarakat. Dimana aspek yang diatur hukum 
adat tidak hanya mengenai mekanisme pidana saja, melainkan proses 
berkehidupan di tengah masyarakat adat. Namun, Hukum adat kurang 
tepat jika diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan, karena yang dimaksud 
dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul 
karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa 
bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu 
peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, 
sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan 
itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat 
perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil 
sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian 
115 Sukirno, Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat 

Hukum Adat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.3, 2015.



99

dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. 
Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan 
antara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya 
sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya. Oleh 
karenanya, Hukum adat berfungsi sebagai guidelines atau pedoman 
yang melekat pada setiap proses bermasyarakat bagi masyarakat adat. 
Layaknya living law, sudah seharusnya Hukum adat dijamin eksistensi dan 
keberlangsungannya dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Hukum adat merupakan sebuah hak bagi masyarakat adat untuk 
mengatur proses bermasyarakat di tengah masyarakat adat. Sebagaimana 
hak yang melekat kepada masyarakat, Hak Asasi Manusia juga harus 
menyentuh masyarakat hukum adat (indigenous people) mengingat 
Indonesia memiliki beragam suku, etnis dan budaya yang masih erat 
kaitannya dengan adat istiadat setempat. Terlepas dari unifikasi hukum di 
Indonesia, Indonesia harus tetap hidup berdampingan dengan masyarakat 
hukum adat dan menjamin keberlangsungan hidup mereka sesuai hukum 
adat setempat, hal ini diatur dalam United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous People (UNDRIP) pada 13 September 2007. Dalam 
Art. 3 UNDRIP, “Indigenous peoples have the right to self-determination. 
By virtue of that right they freely determine their political status and freely 
pursue their economic, social and cultural development”. Pengakuan hak 
untuk menentukan nasib sendiri masyarakat hukum adat diatur sangat jelas 
dalam UNDRIP. Hak menentukan nasib sendiri terdiri dari hak politik, 
hak untuk mengembangkan ekonomi, dan hak untuk pembangunan dalam 
bidang sosial dan budaya. 

Salah satu kewajiban negara adalah dengan mengakui eksistensi 
dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat baik dengan 
pengakuan secara de jure maupun de facto. Menurut Kelsen, pengakuan 
dalam kaitan dengan keberadaan di suatu negara terdapat dua tindakan 
dalam suatu pengakuan, yakni tindakan politik (de facto) dan tindakan 
hukum (de jure). Tindakan politik adalah dengan mengakui keberadaannya. 
Negara mengakui dan berkehendak untuk mengadakan hubungan-
hubungan politik dan hubungan- hubungan lain dengan masyarakat 
yang diakuinya. Tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan 
di atas yang ditetapkan oleh hukum internasional (jika dikaitkan dengan 
pengakuan masyarakat hukum adat Indonesia maka, disesuaikan dengan 
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hukum nasional) untuk menetapkan fakta dalam suatu kasus kongkret.

Tidak adanya kejelasan akan jaminan hukum adat pada Undang-
Undang NRI 1945 menjadikan hukum adat semakin tergeser eksistensinya. 
Banyak kasus mengenai pertanahan atau lingkungan yang terjadi di tengah 
masyarakat yang melibatkan masyarakat hukum adat harus tunduk dan 
kalah dengan hukum positif Indonesia yang mana kurang adil dan tepat 
untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat hukum adat. Benar ketika 
hukum positif Indonesia menjadi hukum yang disepakati eksistensi dan 
kuberlakukannya di lingkup masyarakat Indonesia. Namun, dalam hal 
pidana dikenal dengan asas Ultimum Remidium atau Hukum Pidana menjadi 
pilihan terakhir dalam penyelesaian sebuah masalah atau kasus. Terdapat 
banyak metode dan norma yang dapat dijadikan Premium Remidium 
atau asas yang berarti hukum utama dalam penyelesaian sebuah kasus, 
salah satunya adalah Hukum adat. Namun, perlindungan dan jaminan 
akan eksistensi hukum adat kini tidak mempunyai kekuatan politik untuk 
menjadi alternatif hukum yang sudah seharusnya dijadikan landasan acuan 
akan permasalahan atau kasus yang melibatkan masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, kami mengusulkan adanya pergantian dan 
penghapusan pasal dalam Undang-Undang NRI 1945 terkait jaminan 
perlindungan hukum adat terhadap masyarakat hukum adat. Mengingat 
bahwa konten bahasan yang tercantum pada Pasal 18 B ayat (2) dianggap 
kurang kuat dan cenderung lemah sehingga jaminan akan hukum adat 
tidak terimplementasikan dengan sempurna. Di sisi lain kini pembangunan 
berlandas investasi semakin gencar dilakukan pemerintah, di mana penting 
untuk segera menjamin eksistensi hukum adat agar tidak tergerus oleh 
kepentingan.

Usulan penghapusan ketentuan pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dikarenakan 
sudah tidak relevan dan tidak mempunyai kekuatan yuridis maupun politik 
untuk menjamin eksistensi hukum adat sebagaimana dimaksud pada awal 
perumusannya. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) akan di sesuaikan dengan 
kebutuhan hukum adat saat ini yaitu memberikan jaminan layaknya hak 
asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Di samping itu, jaminan 
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akan hukum adat juga mempertimbangkan fungsinya sebagai living law 
atau hukum yang hidup di tengah masyarakat hukum adat. Mengingat 
hukum adat tidak hanya mengatur mengenai aspek pidana saja, melainkan 
kompleksitas kehidupan masyarakat hukum adat yang meliputi semangat 
lingkungan, ketenagakerjaan, maupun budaya yang kini semakin terancam 
eksistensinya.

Usulan penghapusan pasal 18 B ayat (2) diikuti dengan sisipan 
pasal pada ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang NRI 1945, spesifiknya 
pada ayat 4 sehingga berbunyi “Negara mengakui, menghormati, dan 
menjamin kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang.” . Diselipkannya konten ayat 4 pada Pasal 28 I 
dimaksudkan agar hukum adat dijamin layaknya hak asasi manusia yang 
melekat pada seluruh masyarakat di Indonesia. Di samping itu, sisipan 
pasal 4 menjadikan hukum adat sama pentingnya dengan Hak Asasi 
Manusia. Sehingga dalam tanggung jawabnya, Negara dapat sepenuhnya 
menjamin hukum adat layaknya hak dalam hal ini hak asasi manusia.

Penambahan diksi “menjamin” memberikan kekuatan yuridis dan 
politik terhadap eksistensi hukum adat sehingga hukum adat semakin kuat 
pada praktiknya. Dengan adanya diksi “menjamin” pada sisipan ayat 4 
pada Pasal 28 I Undang-Undang NRI 1945, memberikan tanggung jawab 
kepada negara untuk menjamin fungsi dan eksistensi hukum adat. Selain 
itu, negara dalam hal ini pemerintah secara keseluruhan harus menjamin 
hukum adat layaknya menjamin hak asasi manusia. Penghapusan pasal 
18 B ayat (2) dan sisipan ayat 4 pada pasal 28 I merupakan bentuk upaya 
perlindungan oleh konstitusi terhadap eksistensi hukum adat. Dengan 
adanya jaminan akan eksistensi dan fungsi dari hukum adat, maka peran 
hukum adat sebagai living law yang melekat pada masyarakat hukum 
adat akan semakin terjamin implementasinya. Di sisi lain, dengan 
adanya jaminan akan hukum adat pada konstitusi Indonesia, hukum adat 
dapat diterapkan sebagai landasan yang tidak hanya sebagai norma yang 
diketahui dan dihormati saja, melainkan menjadi hukum yang berlaku 
sepenuhnya layaknya hak asasi manusia. Dengan adanya perubahan pada 
Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya penghapusan pasal 18 Bayat 
(2) dan sisipan ayat 4 pada pasal 28 I diharapkan menjadi bentuk penguatan 
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jaminan akan eksistensi dan fungsi dari hukum adat yang hadir di tengah 
masyarakat adat.

4. Aspek ketenagakerjaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Masyarakat hukum adat beraktivitas layaknya masyarakat 
lain pada umumnya. Aktivitas-aktivitas masyarakat adat bertumpu 
pada beberapa aspek yang fundamental, salah satunya adalah aspek 
ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting 
untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. 
Di Indonesia, aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat 
mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional, serta diatur dalam 
ketentuan hukum. Ketenagakerjaan secara umum diarahkan demi sebesar- 
besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam 
ketenagakerjaan, terdapat unsur tenaga kerja, pemberi kerja, hubungan 
antara tenaga kerja dengan pemberi kerja, upah, jaminan kesehatan dan 
keselamatan. Masyarakat hukum adat dalam hal ini dapat berperan menjadi 
tenaga kerja dan/atau pemberi kerja. Tenaga kerja yang merupakan sumber 
daya manusia memiliki peran dan pengaruh terhadap perkembangan 
ekonomi di dunia, di negara Indonesia, dan khususnya di masyarakat 
hukum adat itu sendiri. Selain itu, tenaga kerja tidak terlepas dari 
pembangunan, tidak terlepas dari kehidupan, dan tenaga kerja merupakan 
tonggak utama perekonomian suatu bangsa, di samping sumber daya alam 
dan teknologi.

116

Masyarakat hukum adat berperan untuk mendorong perekonomian 
bangsa Indonesia, namun ketika tidak terjamin dan terpenuhi hak-hak 
ulayatnya masyarakat hukum adat dapat menyumbangkan angka untuk 
mempertinggi persentase pengangguran di Indonesia. Ketenagakerjaan 
di Indonesia telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-
undangan nasional. Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya mempunyai 
sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tenteram, dan sejahtera 
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia117, 
Tujuan adanya perlindungan hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang 

116 Laurensius Arliman S, “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di 
Indonesia”, Jurnal Selat, Vol.5, No.1, Oktober 2017, hlm.75

117 Ibid, hlm.76
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diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud, memiliki 
definisi yang beraneka ragam. Namun, secara pasti keadilan tersebut 
ditujukan kepada semua rakyat Indonesia, tanpa dibedakan oleh ras, suku, 
agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hak masyarakat hukum adat 
dalam aspek ketenagakerjaan perlu dijamin lebih tegas dan penegakannya 
perlu dilakukan secara efektif, bertanggung jawab, dan mengadakan 
pengawasan terhadap aparatur penegak hukum.

Hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan aspek 
ketenagakerjaan adalah hak ulayat mereka dalam mengelola tanah dan/
atau hutan ulayat. Dalam mengelola tanah ulayat tersebut, biasanya 
mereka manfaatkan untuk melakukan pekerjaan tradisionalnya seperti 
bertani, berkebun, dan kegiatan lain yang memanfaatkan sumber daya 
alam sebagai sumber mata pencahariannya. Dalam kehidupan masyarakat 
hukum adat hidup kegiatan gotong royong yang memiliki nilai luhur dan 
diyakini membawa kemaslahatan karena berantakan kebaikan, kebijakan, 
dan hikmah bagi semua orang, serta menjadi sumber terbentuknya hukum 
ketenagakerjaan adat.

118 Masyarakat hukum adat bekerja pada sektor 
informal, yang mana perlindungan hukum terhadap sektor tersebut tidak 
setara dengan sektor formal, fakta empiris menunjukkan bahwa kehidupan 
tenaga kerja sektor informal jauh dari kata sejahtera. Berhubungan 
dengan hal ini, masyarakat hukum adat sering kali menghadapi berbagai 
permasalahan pelanggaran hak-hak yang mereka miliki, contohnya 
diskriminasi, kesulitan dalam mengakses makanan, kesehatan, dan 
pendidikan, serta kasus masyarakat hukum adat yang kehilangan 
pekerjaannya akibat lahan atau tanah ulayat yang mereka kelola sudah 
beralih tangan kepada pihak lain di luar masyarakat hukum adat. Oleh 
karena itu, posisi masyarakat hukum adat sangat sulit, dan jauh dari kata 
sejahtera sebagaimana tujuan dari negara Indonesia. Selain itu, masyarakat 
hukum adat merupakan salah satu kelompok sosial yang rentan.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan 
dan penghormatan tersebut tidak cukup dalam menjamin pemenuhan hak-
hak tradisional masyarakat hukum adat. Salah satu hak-hak tradisional 

118 Ibid., hlm.77
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yang dimiliki oleh masyarakat adat antara lain adalah hak untuk mengelola 
dan memanfaatkan tanah ulayat baik berupa lahan maupun hutan sebagai 
sumber mata pencaharian, demi kelangsungan hidup masyarakat hukum 
adat. Namun, hak masyarakat adat untuk mengelola tanah ulayat sering 
kali dilanggar oleh berbagai aktor, yakni pemerintah, swasta, dan individu 
di luar kelompok masyarakat hukum adat. Selama adanya pandemi 
COVID-19 hak masyarakat hukum adat untuk bekerja terancam karena 
pandemi telah membuka peluang untuk kegiatan seperti penebangan 
liar, dan perampasan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

119 Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa terdapat 
16 kasus perampasan lahan masyarakat adat oleh oknum perusahaan 
dengan melibatkan aparat keamanan, yang telah berdampak pada sektor 
perkebunan, kehutanan, infrastruktur, pertambangan, dan pariwisata, serta 
telah merampas lahan 70 keluarga dan 900 keluarga terancam kehilangan 
tanahnya selama masa pandemi120. Akibat adanya perampasan lahan yang 
dialami oleh masyarakat hukum adat adalah anggota masyarakat hukum 
adat kehilangan mata pencahariannya, keadaan ekonomi semakin terpuruk, 
serta memperburuk angka pengangguran di Indonesia.

Pengaruh pandemi begitu besar terhadap sektor agraria dan 
ketenagakerjaan masyarakat hukum adat. Negara sebagai aktor yang 
bertanggungjawab dalam menjamin dan memenuhi hak-hak masyarakat 
hukum adat. Hak-hak masyarakat hukum adat merupakan bagian dari 
hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasinya. 
Berdasarkan hukum internasional, hak-hak masyarakat hukum adat 
termasuk dalam hak asasi manusia. Instrumen hukum yang mengatur 
adalah konvensi internasional seperti Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR). UDHR mengatur hak asasi manusia secara umum, di mana 
hak-hak masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya, contohnya adalah 
hak untuk hidup, hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak

121
, 

119 Asumsi.co, “Nasib Masyarakat Adat di Tengah Pandemi COVID-19”, https://www.
asumsi.co/post/nasib-masyarakat-adat-di-tengah-pandemi-covid-19, diakses pada 22 
Agustus 2020.

120 Kompas online, “Selama Pandemi YLBHI Catat 16 Kasus Dugaan Perampasan Tanah 
Masyarakat”, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/21175631/selama-
pandemi-ylbhi- catat-16-kasus-dugaan-perampasan-tanah-masyarakat?page=all, 
diakses pada 22 Agustus 2020. 121 Pasal 23, United Nations Declarations of Human 
Rights

121 
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serta hak untuk mengakses kesehatan.
122 Selain UDHR, terdapat instrumen 

hukum internasional yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat 
yaitu International Labor Organization (ILO). Dalam ILO Convention 
169 memiliki ruang lingkup yang mencakup masyarakat adat dan suku. 
Negara-negara penandatanganan konvensi ini memiliki kewajiban untuk 
memastikan perlakuan yang sama terhadap masyarakat adat, melarang 
adanya diskriminasi, penekanan terhadap hak asasi manusia untuk 
melindungi masyarakat hukum adat, dan melakukan tindakan afirmatif 
untuk memperbaiki situasi serta kondisi hidup masyarakat hukum adat. 
Kemudian, pada tahun 2007, lahir konvensi internasional yang mengatur 
secara lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum 
adat. Konvensi yang dimaksud adalah The United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Dalam deklarasi a quo, 
salah satu hak masyarakat hukum adat yang diatur lebih komprehensif 
adalah hak masyarakat hukum adat untuk mengembangkan kondisi sosial, 
ekonomi, dan budaya termasuk dalam aspek ketenagakerjaan

123
, dan 

hak untuk mengelola lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat adat.

124

Negara Indonesia memiliki komitmen untuk bertanggungjawab 
secara moral dan menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi 
Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.

125
 Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki 

tanggung jawab dan kewajiban dalam menjamin dan melindungi hak-
hak asasi manusia, tak terkecuali hak-hak masyarakat hukum adat. 
Walaupun Indonesia tidak meratifikasi ILO Convention 169 dan UNDRIP, 
namun setidaknya pemerintah dapat mengambil rasio pemikiran dan 
pengalaman yang berkembang di dunia internasional saat ini, dengan 
tetap menyesuaikan terhadap keadaan negara.

126 Oleh karena itu, hukum 
harus responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat adat. 
Pada masa pandemi COVID-19, kebutuhan masyarakat hukum adat 
sangat bertumpu pada aspek ketenagakerjaan. Hal tersebut dikarenakan 
122 
123 Pasal 21 ayat (1) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
124 Ibid., Pasal 26
125 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
126 Teddy Anggoro, “Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-
36, No.4, Oktober- Desember 2006, hlm.493.
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selama pandemi, aktivitas masyarakat hukum adat dibatasi dan kesadaran 
masyarakat hukum adat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim. 
Keterbatasan akses dalam bekerja menyebabkan masyarakat hukum adat 
tidak terpenuhi haknya untuk bekerja. Selain itu, apabila masyarakat 
hukum adat keluar dari wilayah adatnya untuk mencari pekerjaan, akan 
meningkatkan kompetisi di pasar kerja bersama masyarakat lain pada 
umumnya. Sehingga kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat hukum 
adat jauh lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. 
Adapun, keadaan yang mempersulit masyarakat hukum adat adalah 
hak-haknya yang belum dijamin pemenuhannya oleh konstitusi negara, 
sehingga rentan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat untuk dilanggar.

Masih lemahnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur 
perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, berimplikasi pada semakin 
rentannya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat untuk dilanggar. Sampai 
saat ini, jaminan terhadap hak untuk bekerja dan mengelola tanah ulayat 
masih tergolong lemah. Selain itu, dorongan kepentingan di luar masyarakat 
hukum adat semakin mendesak dan mengesampingkan hak-hak masyarakat 
hukum adat. Alih- alih untuk keuntungan ekonomi, pemerintah dan swasta 
tidak jarang melanggar hak-hak masyarakat hukum adat dengan mengambil 
tanah ulayat mereka tanpa menyadari itu akan menambah masalah dibidang 
lain seperti masalah ketenagakerjaan adat. Padahal, masyarakat hukum 
adat memiliki hak atas wilayah adatnya dengan obyek berupa tanah, air, 
tumbuh-tumbuhan, dan binatang.

127 Hak atas tanah ulayat yang dimiliki oleh 
masyarakat hukum adat tidak hanya eksis namun juga dilaksanakan secara 
turun menurun. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang 
unik secara batin terhadap tanah ulayat yang dimilikinya. Sampai saat ini, 
masyarakat hukum adat masih berjuang untuk memperjuangkan hak-hak 
konstitusional mereka yang hilang karena kebijakan ekonomi nasional 
yang masih berpihak kepada investor atau pemilik modal baik domestik 
maupun asing. Banyak juga masyarakat adat terusir dari tanah dan wilayah 
mereka sebagai akibat dari kegiatan industri ekstraktif, pembangunan dan 
proyek infrastruktur yang melibatkan bendungan, jalan, dan pembebasan 
tanah untuk kawasan ekonomi khusus. Dalam banyak situasi, masyarakat 
adat tidak diajak berkonsultasi atau diberi tahu sampai tahap akhir proyek 

127 Jhawahir Tontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya 
Dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.20, No.1, Januari 
2013, hlm.25.
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atau proses. Jika tidak diinformasikan sejak awal, konsultasi ini mungkin 
tidak memadai, koersif atau tanpa perwakilan dari komunitas yang lebih 
luas. Selanjutnya, penilaian dampak sosial dan lingkungan mungkin tidak 
melibatkan masyarakat adat atau secara memadai mencerminkan dampak 
hak asasi manusia dari proyek-proyek potensial.

128

Sejak adanya pandemi masyarakat hukum adat terancam kehilangan 
tanah ulayat yang dikelolanya sebagai sumber mata pencaharian yang 
menyebabkan munculnya masalah ketenagakerjaan adat. Masalah 
ketenagakerjaan adat yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat 
akan kesulitan untuk menemukan pekerjaan lain sebagai pekerjaan 
penggantinya. Kesulitan masyarakat hukum adat dapat disebabkan oleh 
dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara 
lain adalah rendahnya daya jual yang dimiliki oleh masyarakat hukum 
adat dipasar kerja akibat pendidikan yang rendah, kompetensi hard skill 
dan soft skill yang kurang, serta rendahnya keinginan masyarakat adat 
untuk bekerja di luar wilayah adatnya. Selanjutnya, faktor eksternal antara 
lain adalah adanya diskriminasi yang masih tinggi terhadap masyarakat 
hukum adat, akses yang sulit untuk mencari informasi tentang lowongan 
pekerjaan, pasar kerja yang kompetitif, pekerjaan yang tidak sesuai 
dengan keterampilan masyarakat adat, dan adanya ancaman eksploitasi 
tenaga kerja. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang tegas dalam 
konstitusi untuk  menjamin hak-hak masyarakat hukum adat. Walaupun 
sudah terdapat empat belas (14) UU nasional bersifat sektoral yang 
telah memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak 
tradisional MHA, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat 
air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat menggembala, dan hak-hak 
tradisional lainnya

129
, namun apabila tidak diatur secara tegas dalam aturan 

hukum tertinggi di Indonesia akan berakibat dalam lemahnya penegakan 
hukum. Padahal penting untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum 
adat terhadap pekerjaan tradisionalnya karena dapat mengurangi angka 
kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Akses terhadap tanah dan sumber daya alam umumnya menjadi 
dasar bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pekerjaan tradisional 
128 Inter-Parliamentary Union, “Implementing the UN Declaations on the Rights of 

Indigenous Peoples”, http://archive.ipu.org/PDF/publications/indigenous-en.pdf, 
diakses pada 23 Agustus 2020.

129 Ibid., hlm.28
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mereka. Diperlukan adanya pengakuan sekaligus jaminan kepemilikan 
dan penguasaan dari tanah yang mereka tempati secara tradisional, akses 
ke tanah yang telah mereka gunakan untuk kegiatan tradisional, dan 
tindakan untuk melindungi lingkungan wilayah mereka. Hak masyarakat 
adat atas kepemilikan, kepemilikan atau penggunaan tanah diakui di 
bawah hukum, hak-hak ini harus dilindungi secara efektif.

130 Oleh karena 
itu pembuat kebijakan harus memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam 
membuat aturan dan kebijakan. Secara khusus, pembuat kebijakan harus 
mempertimbangkan Standard minimum secara internasional dan/atau 
keadaan bangsa Indonesia terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat 
hukum adat karena akan berdampak secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap mereka. Pada akhirnya, masyarakat hukum adat yang 
akan terdampak atas kebijakan dan/atau aturan yang dibuat. Mengingat 
bahwa masyarakat hukum adat lah yang telah memiliki, menggunakan, 
dan menjaga lingkungan tanah ulayat, maka pemerintah setidaknya 
memberikan jaminan dan perlindungan bahwa hak- hak masyarakat hukum 
adat dalam melakukan pekerjaan tradisionalnya terpenuhi sebagaimana 
yang telah dilakukan secara turun-menurun.

Urgensi perubahan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk kepentingan dan 
keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat serta untuk mewujudkan 
cita-cita nasional yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dengan dilakukannya perubahan 
terhadap pasal a qou merupakan jawaban dan diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan masyarakat hukum adat. Dengan dilakukannya perubahan 
terhadap pasal a quo terkait dengan jaminan dan pemenuhan hak-hak ulayat 
masyarakat adat pada umumnya, dan hak atas pekerjaan tradisionalnya 
pada khususnya, tidak hanya memiliki implikasi pada satu aspek 
ketenagakerjaan saja, melainkan akan berdampak pada aspek-aspek lain. 
Aspek-aspek yang mendapat dampak terbesar adalah aspek ekonomi dan 
aspek sosial. Perubahan terhadap pasal a quo khususnya akan berimplikasi 
pada pembangunan nasional, pendapatan daerah, kemandirian ekonomi, 
swasembada pangan, mempermudah akses pendidikan, dan pengentasan 
masalah sosial seperti pengangguran.

130 International Labour Office, 2007, Eliminating Discrimination Against Indigenous 
and Tribal Peoples in Employment and Occupation, ILO Publications, Geneva, hlm. 
14.
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Pembangunan nasional Indonesia diharapkan dapat mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan pekerja. Salah satu faktor yang mendorong 
pembangunan nasional adalah pembangunan ketenagakerjaan. Salah satu 
landasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam 
pembukaannya mencakup empat pokok tujuan pembangunan nasional 
yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan 
umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperan serta 
dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

131 Dalam 
mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam 
UUD a quo, maka diperlukan adanya prinsip dalam penyelenggaraan 
pembangunan nasional. Ada dua prinsip pembangunan yang memiliki 
hubungan erat dengan masyarakat hukum adat, yaitu pembangunan 
manusia dan pembangunan ekonomi. Peningkatan pembangunan manusia 
dapat memperkuat visi pembangunan nasional Indonesia karena manusia 
adalah sumber daya penggerak bagi pembangunan nasional. Selain 
itu, juga akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup, dan daya 
saing manusia Indonesia. Dengan adanya jaminan pemenuhan hak-hak 
masyarakat hukum adat untuk bekerja dan mempertahankan pekerjaan 
tradisionalnya, maka akan menyumbang peningkatan kualitas hidup 
manusia Indonesia. Adapun jaminan  hak-hak tersebut akan memberikan 
keleluasaan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan dan juga 
meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih dari itu, dapat dilakukan 
implementasi pendekatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan 
mendorong masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kompetensinya 
dalam melakukan pekerjaan tradisionalnya berkaitan dengan pengelolaan 
tanah ulayat. Selain itu, institusi lokal juga berperan untuk mengubah 
ketimpangan struktur yang memungkinkan masyarakat hukum adat untuk 
berperan lebih optimal dalam seluruh tahapan proses pembangunan secara 
mandiri.

132

Selanjutnya adalah Pendapat Asli Daerah (PAD), yang merupakan 
pendapatan daerah bersumber pada pajak daerah, hasil retribusi, hasil 
pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

133 
131 Bappenas, “Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional”, https://www.

bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info 20091015133401 2370 0.pdf, diakses pada 
23 Agustus 2020.

132 Op., cit. Mulyadi, hlm.232.
133 Sri Hartono, dkk., “Faktor-Faktor Pendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
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Adanya local self government masyarakat hukum adat dan jaminan atas hak 
ulayat masyarakat adat dalam melakukan pekerjaan tradisionalnya di desa 
adat, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. 
Jaminan hak masyarakat hukum adat untuk mengakses dan mengelola lahan 
adatnya dapat mempermudah dalam melakukan pekerjaan mereka serta 
dapat berperan efektif dalam melaksanakan pembangunan berdaya guna 
dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di wilayah adatnya.

134 Maka 
dari itu, akan mendorong terwujudnya tenaga kerja masyarakat adat yang 
kompeten dalam mengelola dan memanfaatkan lahan adatnya. Sehingga, 
tenaga kerja dari masyarakat hukum adat dapat sejahtera, memiliki 
pendapatan yang layak, dan dapat berkontribusi untuk membayar pajak 
daerah. Jadi, PAD dapat meningkat.

Aspek lain selanjutnya adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian 
ekonomi dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan umum di Indonesia. 
Konsep kemandirian ekonomi tidak hanya mencakup pengertian kecukupan 
diri (self-sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor 
manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan 
diri (self-discovery) berdasarkan kepercayaan diri (self-confidence).135 
Dalam hal ini kemandirian ekonomi menjadi tolak ukur bagi masyarakat 
apakah lebih mandiri atau masih bergantung kepada orang lain ataupun 
pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut, masyarakat hukum adat 
adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai sosial-ekonomi 
dan lingkungan yang sangat tangguh. Tenaga kerja dari masyarakat hukum 
adat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola hutan 
adat dan lahan adat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dengan 
menggunakan cara sendiri yang menguntungkan namun tetap melestarikan 
dan menjaga alam sebagai sumber mata pencahariannya. Namun, sering kali 
kebijakan ekonomi dari pemerintah begitu pula pihak swasta menyulitkan 
dan bahkan melanggar hak tenaga kerja adat untuk mengelola lahan 
dan/atau hutan adat mereka sebagai sumber mata pencaharian. Padahal, 
masyarakat hukum adat bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem 
produksi dan ekonomi subsisten seperti bertani, berkebung, berladang, 

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas)”, Soedirman Accounting Review, 
Vol.2, No.1, 2017, hlm.2.

134 Jogloabang, “UU 6 Tahun 2014 tentang Desa”, https://www.jogloabang.com/pustaka/
uu-6-2014-desa, diakses pada 23 Agustus 2020.

135 Mukeri, 2015, Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajuan Bangsa, Jakarta : 
Universitas Indonesia, hlm.3
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berburu, dan lain- lain. Masyarakat hukum adat umumnya terbukti mampu 
menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas 
dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan 
seluruh makhluk.

136 Oleh karena itu dengan adanya jaminan terhadap hak-
hak masyarakat hukum adat, akan mengurangi risiko dan ancaman pihak 
lain di luar masyarakat hukum adat untuk mengeksploitasi dan mengambil 
alih hutan dan/atau tanah adat. Sehingga, masyarakat hukum adat dapat 
dengan leluasa untuk melakukan pekerjaan tradisionalnya, memiliki 
pendapatan yang layak untuk mendukung kemandirian ekonomi individu 
dan dalam komunitas masyarakat hukum adat. Selain itu, kemandirian 
ekonomi masyarakat hukum adat juga berkontribusi dalam mewujudkan 
kemandirian nasional.

Aspek penting yang akan terdampak akibat perubahan pasal a 
quo adalah ketahanan dan kemandirian pangan. Manusia pada hakikatnya 
memiliki hak atas pangan sejak dari lahir, dan sudah menjadi tanggung 
jawab serta kewajiban negara untuk mengupayakan terpenuhinya 
kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa 
negara harus mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 
melalui penguasaan sumber daya alam yang digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat.

137 Namun, ketergantungan pada pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat akan sulit terwujud 
tanpa peran dari rakyat itu sendiri. Dengan adanya jaminan hak masyarakat 
hukum adat dalam mengakses dan melakukan pekerjaan tradisionalnya, 
maka akan turut mendorong terwujudnya kemandirian dan ketahanan 
pangan minimal dalam komunitas masyarakat hukum adat.

Kemandirian pangan yang dimaksud adalah kemampuan negara 
dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari 
dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang 
cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara 
bermartabat.138 Sedangkan, ketahanan pangan yang dimaksud adalah 
kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, 
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 
136 Opcit, Mulyadi hlm. 228
137 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
138 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
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mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 
dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

139 Dalam 
melakukan pekerjaannya masyarakat hukum adat memiliki cara tersendiri 
yang unik untuk memanfaatkan, mengolah, dan memproduksi pangan dari 
sumber daya alam. Dari hasil alam tersebut, masyarakat hukum adat dapat 
memenuhi kebutuhan pangan mereka, sehingga dapat tercipta kemandirian 
dan ketahanan pangan dalam lingkungan komunitas masyarakat hukum 
adat. Berhubungan dengan hal tersebut, setiap individu dalam masyarakat 
hukum adat dapat memiliki pekerjaan stabil, akses terhadap lahan ulayat 
yang dijamin dan dilindungi, serta dapat mewujudkan kemandirian 
ekonomi. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk 
kemandirian dan ketahanan secara individu berhasil, dan dapat meluas ke 
komunitas masyarakat hukum adat. Dengan jumlah masyarakat hukum 
adat sebanyak 538 setelah penetapan Putusan MK 35

140 apabila setiap 
komunitas memiliki kemandirian dan ketahanan pangan, maka akan 
menyumbang andil yang besar dalam mengupayakan kemandirian pangan 
dan ketahanan pangan secara nasional.

Aspek sosial yang kemudian akan terdampak secara langsung 
maupun tidak langsung atas perubahan pasal a quo adalah pengentasan 
pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah 
ketenagakerjaan di Indonesia, hal tersebut ditunjukkan pada bulan 
Februari 2020 dengan jumlah pengangguran terbuka mencapai 4,99 
persen.

141 Jumlah pengangguran tersebut dipengaruhi pengangguran 
yang berasal dari desa maupun kota. Pengangguran bertalian erat dengan 
kemiskinan, akses pendidikan, dan pangan. Masyarakat hukum adat hidup 
dengan berbagai keterbatasan dan tantangan, terlebih ketika hak-haknya 
tidak dijamin dan dilanggar oleh berbagai pihak. Pengangguran yang 
terjadi di kalangan masyarakat hukum adat termasuk dalam sebab utama 
kemiskinan yaitu pengangguran dan kemiskinan alamiah. Demikian 

139 Op., cit. Mulyadi, hlm.232.
140 Epsitema Institue, “538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah Ditetapkan Pasca 

Putusan MK 35”, http://epistema.or.id/kabar/siaran-pers/komunitas-masyarakat-
hukum-adat/, diakses pada 24 Agustus 2020.

141 Badan Pusat Statistik, “Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
sebesar 4,99 persen”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-
2020--tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html, diakses pada 
24 Agustus 2020.
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karena, hal tersebut banyak dialami oleh pekerja disektor informal 
termasuk pekerja tradisional dalam masyarakat hukum adat seperti petani. 
Alih konversi lahan masyarakat hukum adat untuk industri dan perumahan 
menyebabkan bayak masyarakat hukum adat kehilangan lahan sebagai 
mata pencaharian mereka.

142 Akibatnya, tenaga kerja dalam masyarakat 
hukum adat kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui regulasi 
yang tegas dan komprehensif dalam menjamin dan melindungi hak-hak 
masyarakat hukum adat dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat 
hukum adat. Dengan adanya regulasi yang kuat, masyarakat hukum adat 
akan terjamin dalam melaksanakan hak-hak ulayatnya termasuk dalam 
melaksanakan pekerjaan tradisional berhubungan dengan lahan ulayatnya. 
Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk meng-
optimalkan potensi komunitas serta dapat mengurangi angka pengangguran 
dan kemiskinan di Indonesia.

B. Pasal 28 D ayat (2)

1. Paradigma pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu direformasi

Pergeseran paradigma dalam memandang tenaga kerja perlu 
dilakukan dalam rangka memusatkan ulang tujuan ekonomi pembangunan 
bangsa. Reformasi paradigma pembangunan dilakukan untuk menunjukkan 
bahwa angkatan kerja tidak hanya sebatas manusia dengan hak untuk 
bekerja, dan tenaga kerja bukan sebatas manusia dengan hak untuk 
mendapatkan perlakuan adil serta perlindungan kerja. Melainkan hak atas 
jaminan untuk mendapatkan kerja, serta mendapatkan perlakuan yang adil 
dan layak dalam relasi kerjanya. Paradigma lama yang cenderung melihat 
pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus 
diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai 
subjek produksi pembangunan.

143

Di tengah masifnya arus informasi, pertukaran barang dan jasa, 
di era globalisasi, dunia tenaga kerja begitu terancam dengan sistem 

142 Mohammad Mulyadi, “Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan 
Kemiskinan dalam Masyarakat”, Jurnal Kajian, Vol.21, No.3, 2016, hkm.226

143 Charda, U. (2008). Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & 
Praktiknya di Indonesia), Fakultas Hukum UNSUB, Subang, hlm. 5.
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liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa 
tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia misalnya, dituntut agar mampu 
dan menang dalam persaingan dengan tenaga kerja dari negara lain. 
Persaingan ini bukan lagi perihal modal dan materi, atau pada perusahaan 
apa seorang pekerja mendermakan dirinya, melainkan melalui kapabilitas 
masing-masing individu tenaga kerja. Kemampuan yang dapat bersaing, 
keterampilan yang diperlukan, serta keahlian tenaga kerja dalam sektor- 
sektor pembangunan khususnya, perlu terus menerus ditingkatkan. Hal ini 
dapat dilakukan melalui perencanaan pembinaan tenaga kerja, sosialisasi 
terkait informasi ketenagakerjaan, termasuk pelatihan, tawaran magang 
dan pekerjaan kontrak yang diberdayakan.

Kegiatan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja menjadi 
suatu misi yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-
luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Tidak hanya memberikan hak untuk 
bekerja namun juga memberikan jaminan atas kesempatan kerja yang 
dapat diraih oleh angkatan kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan 
pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi 
secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap 
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

144 Tidak hanya sampai di situ, era 
digital membawa tantangannya tersendiri pada sektor ketenagakerjaan. 
Kebutuhan akan penguasaan atas teknologi bagi tenaga kerja merupakan 
keharusan yang karena berbagai penggunaan media digital dalam beragam 
sektor pekerjaan, dengan perkembangannya yang sangat cepat. Oleh 
karena itu perlu adanya pelatihan bagi pekerja Indonesia untuk belajar 
memahami dan terus memperbaharui teknologi terkini yang mendukung 
setiap pekerjaannya.

145

Analisis mengenai kebutuhan akan reformasi paradigma 
ketenagakerjaan disasar melalui gagasan akan pengembalian fitrah kerja 
manusia serta keadilan dalam sistem relasinya. Meskipun telah dijamin 
dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, permasalahan sistem relasi 
kerja tidak kunjung selesai. Misalnya seperti penerapan sistem kontrak 
dan outsourcing yang didasari oleh Undang- Undang, dianggap telah 
memperlemah posisi buruh karena tidak ada kepastian kerja, kepastian 
144 Utomo, P. (2016). Perlindungan Hak Dasar Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Hak 

asasi Manusia. QISTIE, 9(1).
145 Prasetyo, B. (2014). Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi 

MEA. Jurnal Rechts Vinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional., hlm. 5.
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upah, bahkan kepastian tunjangan kesejahteraan lainnya sehingga pekerja/
buruh meminta hal tersebut untuk dihapus.

146 Hak asasi manusia yang 
terbentur dengan Undang-Undang tanpa jaminan pemenuhan pelaksanaan 
yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 akan menjadi kuat di luar namun rapuh di bagian dalamnya. 
Ketika berhubungan dengan Undang-Undang, aturan terlihat mampu 
menopang hak asasi warga negara, misalnya dalam keadaan krisis, para 
warga kesulitan mendapatkan nafkah akibat minimnya lapangan kerja 
bahkan bagi sarjana perguruan tinggi. Namun tanpa adanya jaminan 
pemenuhan hak, maka misi utama tidak dapat tercapai.

2.  Hak hak masyarakat dalam ketenagakerjaan diatur oleh UU

Dalam penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan misalnya, “Pemerataan kesempatan kerja harus 
diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan 
yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja 
Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian 
pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat 
mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.”

Pasal ini telah menunjukkan betapa upaya pemerintah untuk 
pemerataan kesempatan kerja perlu untuk dilakukan. Terlebih dalam 
kondisi krisis di tengah pandemik COVID-19, warga negara menuntut 
dengan keras terkait pemenuhan hak untuk bekerja tanpa terkecuali. Narasi 
inklusif ini kemudian merujuk pada hak untuk bekerja bagi setiap tenaga 
kerja tanpa perlakuan khusus yang berdasarkan golongan, ras, agama, 
maupun latar belakang lainnya. Masyarakat pun pada umumnya telah 
memahami bahwa tidak diperbolehkan untuk pemberlakuan perlakuan 
tidak adil (diskriminasi) antara sesama pekerja atau antara pekerja dengan 
pengusaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan 
yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” dan Pasal 
6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap pekerja/
buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 
pengusaha.”

146 Ibid., hlm. 3
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Anti diskriminasi di sini mengacu pada upaya pemenuhan hak 
bekerja bagi tiap individu. Individu memiliki potensi masing-masing yang 
dalam hal ini usaha pengembangan secara aplikatif agar potensi tersebut 
dapat sustain dan berguna adalah melalui penyerapan pada lapangan-
lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi masing-masing individu. Negara 
wajib meng-upayakan pemerataan lapangan kerja dengan penyerapan sesuai 
dengan potensi masing-masing individu. Pemerataan dan penyerapan ini 
juga dimaksudkan agar sektor-sektor kedaerahan maupun nasional mampu 
memenuhi kebutuhan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kerjanya. 
Sayangnya optimalisasi pemerataan ini masih banyak dicederai oleh 
praktik-praktik diskriminasi dalam lapangan ketenagakerjaan. Di sini lah 
negara harus hadir untuk menghentikan praktik diskriminasi sesuai dengan 
amanat pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003.

Lapangan dalam hal ini perusahaan sebenarnya telah mendapatkan 
mandat sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan beberapa peraturan 
perundang- undangan Internasional tentang ketenagakerjaan yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip kesetaraan dan non diskriminasi 
harus dipastikan untuk dihormati dan dilaksanakan dalam aspek-aspek 
perekrutan, pengupahan, benefit sosial atau benefit ketenagakerjaan 
lainnya, syarat dan ketentuan kerja, akses ke pelatihan kerja, kemajuan 
dan promosi, dan pemutusan kontrak kerja. Dalam pelaksanaannya dalam 
menjaga prinsip kesetaraan dan non diskriminasi, manajer, penyedia dan 
staf di perusahaan bersama-sama bertanggung jawab untuk menghormati 
prinsip kesetaraan dan untuk melaksanakan toleransi dan pemahaman 
terhadap keragaman untuk meningkatkan keharmonisan dan kepercayaan 
tempat kerja.147

Kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan 
jabatan berarti bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, 
keyakinan agama atau karakteristik pribadi lainnya dapat berpartisipasi 
dalam dan berkontribusi pada pasar tenaga kerja sesuai dengan kapasitas 
mereka, tanpa gangguan diskriminasi atau bias. Diskriminasi mengacu 
pada perlakuan berbeda terhadap orang, atau mengecualikan seseorang 
dari sebuah kesempatan, atau memberikan pengutamaan kepada orang-
orang tertentu atas dasar karakteristik pribadi seseorang, yang tidak 

147 Asosiasi Pengusaha Indonesia.(2013). Kesetaraan Dalam Pekerjaan: Konsep Dan 
Prinsip Utama. Jakarta: International Labour Organization. Hal 3-4
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berkaitan dengan pekerjaan. Definisi hukum diskriminasi di tempat kerja 
disebutkan di dalam Konvensi ILO tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan), 1958 (No.111), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. 
Konvensi tersebut melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis 
kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan dan asal-usul 
sosial.

Dalam pemerataan dan penyerapan pada lapangan pekerjaan, perlu 
adanya pengambilan keputusan berdasarkan kualitas individu (meliputi 
prestasi, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan) dan kebutuhan jenis 
potensi tertentu. Dalam praktiknya lapangan pekerjaan juga harus bersifat 
inklusif dan menerapkan pelarangan diskriminasi dalam keseluruhan 
siklus pekerjaan dari mulai perekrutan hingga pemutusan hubungan 
kerja. Penempatan kerja juga harus didasarkan pada transparansi bebas, 
objektivitas, keadilan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi sesuai 
dengan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, 
bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga 
kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, 
bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, 
martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan 
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Dari acuan terkait kesetaraan dan non diskriminasi di atas seharusnya pada 
saat ini bidang ketenagakerjaan dapat memberikan lapangan pekerjaan 
dengan setara dan menghindari diskriminasi dalam siklus kerjanya. Adanya 
pandemi Covid-19 ini membuat para pekerja banyak yang dirumahkan dan 
di PHK. Hal ini tentunya membuat sulitnya untuk memenuhi kehidupan 
yang layak. Oleh karena itu seharusnya seperti yang diamanatkan dalam 
UU No. 13 Tahun 2003 perlu adanya kesepakatan yang setara dan non 
diskriminatif juga memiliki jaminan setalah adanya pemutusan hubungan 
kerja.
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3.  Hak tenaga kerja terkait PHK dan ketenagakerjaan

Selain kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, 
terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang 
mengatur tentang syarat melakukan tindakan pemberhentian kerja pada 
pegawai. Menurut Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, sebuah perusahaan dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja karena atau keadaan (force majeur). 
Definisi lengkap terkait force majeur tidak diatur dalam KUHPerdata di 
Indonesia. Pasal 1245 KUHPerdata hanya menyebutkan, “Tidaklah biaya, 
rugi dan bunga harus digantinya, karena kondisi yang diberlakukan 
(overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang 
berhalangan memberikan atau dampak yang diwajibkan, atau hal-hal 
yang sama telah melakukan sesuatu yang telah dilakukan.”

Dalam hal ini pekerja berhak masing-masing-satu kali atas uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja sebesar dan uang penggantian 
hak sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Selain itu, apabila kasusnya adalah perusahaan tersebut 
bangkrut dan ditutup karena mengalami kerugian secara terus menerus 
selama 2 (dua) tahun, perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan 
Kerja terhadap pekerja. Syaratnya adalah harus membuktikan kerugian 
tersebut dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah 
diaudit oleh akuntan publik. Dan perusahaan wajib memberikan uang 
pesangon 1 (satu) kali ketentuan dan uang pengganti hak.

148

Menteri Ketenagakerjaan juga menambahkan, bahwa bagi warga 
negara yang tidak masuk kerja karena positif terjangkit COVID-19, 
dibuktikan dengan surat dokter, maka upah juga dibayarkan sesuai 
peraturan perundangan. Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan 
pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di masing-masing 
daerah guna melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, 
sehingga berpengaruh pada seluruh atau sebagian pekerjanya tidak masuk 
kerja dengan pertimbangan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran 
mau pun cara pembayaran upah mereka dilakukan sesuai kesepakatan 
antara pengusaha dengan pekerjanya. Hal ini menjadi gagasan yang 
menarik tentang pemenuhan hak atas keadilan dalam pekerjaan namun 
tidak menjawab terkait pelaksanaan yang tanpa jaminan terhadap 
148 Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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pemenuhannya.

4.  Hak tenaga kerja luar negeri

Berbicara pula terkait tenaga kerja yang tidak berada di Indonesia, 
jaminan hak atas pemenuhan kesempatan untuk bekerja perlu untuk 
diawasi dan dipastikan berjalan. Pasalnya, setiap warga negara Indonesia 
yang berada, tinggal dan bahkan menetap di luar negeri, memiliki hak yang 
sama untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia.

149 Hak 
atas kondisi pekerjaan, upah, bahkan relasi kerja yang berkeadilan untuk 
warga negara Indonesia yang berada di luar negeri perlu untuk dijamin 
tidak hanya dalam Undang-Undang, namun juga dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam praktiknya tenaga kerja yang berada di luar Indonesia ada 
dalam pengawasan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, namun 
dalam perihal ketenagakerjaan sekalipun, jaminan konstitusi perlu untuk 
hadir sebagai solusi. Karena, meskipun dokumen perjanjian sudah 
menyatakan secara jelas mengenai poin Kerja sama atau kontrak kerja. 
Yakni dalam nota kesepahaman klausul terkait pasal perlindungan tenaga 
kerja telah dicantumkan negara penerima, tetapi hambatan internal justru 
muncul dari pekerja itu sendiri. Akumulasi kasus yang banyak merugikan 
pekerja sektor informal ini menggambarkan belum adanya solusi yang 
efektif dan bersifat jangka panjang.

150 Hal ini menjadi urgensi pemerintah 
dalam memaksimalkan kegiatan pelatihan dan pembekalan bagi tenaga 
kerja.

Selain itu, analisis terkait pemenuhan hak tenaga kerja internasional 
dalam perkembangannya semakin menguntungkan pemodal baik PJTKI 
(Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) di dalam negeri maupun 
perusahaan di luar negeri. Kepentingan pihak pemodal memobilisasi 
migrasi tenaga kerja internasional dan membuat para tenaga kerja migran 
sebagai komoditi atau aset ekonomi yang diekspor dan dimobilisasi. Hal 
ini menunjukkan pentingnya Lembaga perlindungan secara spesifik pada 
tenaga kerja Indonesia yang menjadi alat untuk meningkatkan pertumbuhan 
149 Paramitaningrum, P., Yustikaningrum, R. V., & Dewi, G. D. P. (2018). Model 

Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia 
Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. Jurnal Global & Strategis, 12(1), 
hlm. 18

150 Ibid.
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ekonomi melalui cara yang tidak berkeadilan apabila merujuk pada 
Pasal 28 D ayat (2). Meskipun demikian, Komnas perlindungan tenaga 
kerja migran Indonesia dapat menjadi lembaga negara yang independen 
dengan kedudukannya yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. 
Sekaligus berfungsi melaksanakan pencegahan, pengawasan, mediasi, 
dan perlindungan hak-hak dan hak asasi tenaga kerja migran Indonesia 
dan anggota keluarganya lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan 
perlindungan dan penegakkan hak asasi tenaga kerja migran Indonesia dan 
anggota keluarganya.

151

Berkaca dari kasus tenaga kerja asing (TKA) Indonesia di kapal 
Ikan Longxing 629 milik China pada pertengahan tahun 2020 , tidak adanya 
lembaga yang independen dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan 
menjadikan kasus ini tidak terselesaikan dan dianggap oleh masyarakat 
tidak menimbulkan win-win Solution. Kasus tersebut bermula saat adanya 
pemberitaan yang dibawa oleh TKA tersebut yang kapal nya sedang 
berlabuh di perairan Korea. Dalam kasus ini yang menjadi masalah adalah 
terkait pembuangan jenazah TKA saat sedang berada di Samudra Pasifik. 
Hal tersebut terjadi setelah TKA mengalami sakit, namun oleh pihak 
kapal tidak dipulangkan ke Indonesia. Keluarga dan masyarakat Indonesia 
pada umumnya merasa bahwa pemerintah tidak benar dalam mengatasi 
permasalahan TKA Asing yang pada saat itu menjadi tanggung jawab 
Kementerian Luar Negeri. Yang menjadi masalah lain adalah bahwa TKA 
tersebut mengalami kekerasan akibat kondisi TKA tersebut yang mengalami 
disabilitas. Oleh karena itu penting untuk ke depannya dapat melakukan 
pengawasan lebih lanjut melalui peran lembaga yang independen sehingga 
dapat mencegah dan mengatasi permasalahan yang sama.

152

5.  Disabilitas dan Transenden

Dalam amandemen kedua UUD 1945, perlindungan terhadap 
hak atas pekerjaan di tambahkan pada Pasal 28 D ayat (2), yang memuat 
materi mengenai Hak Asasi Manusia, yang dinyatakan: “Setiap orang 
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

151 Kementrian Luar Negeri, URL: http://www.kemlu.go.id/direktoriluarnegeri/index.
php/public_c/kementrian_info/643, diakses pada 03 Agustus 2016.

152  idtoday.co. (2020, Mei 10). Pelarungan ABK Indonesia Berbuah Tuntutan Usir Dubes 
China. Diambil kembali dari IDTODAY.CO: https://idtoday.co/nasional/pelarungan-
abk-indonesia- berbuah-tuntutan-usir-dubes-china/
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dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan pada ketentuan pasal 
tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas 
untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apa pun. Negara Indonesia 
telah mencantumkan hak memperoleh pekerjaan dalam aturan umum 
penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia sebagai dasar negara.

Selanjutnya, aturan yang bersifat normatif dalam Pasal 28 D ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian 
mengkonfirmasi konstitusionalitas hak atas pekerjaan (right to work) dan 
hak dalam bekerja (right in work) sebagai hak asasi manusia. Meskipun 
sekilas terdengar sama, prinsip hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja 
memiliki perbedaan. Hak atas pekerjaan mengarahkan pada akses terhadap 
dunia kerja yang inklusif, tanpa diskriminasi atas dasar agama, etnis, dan 
lain sebagainya. Sedangkan hak dalam bekerja adalah konkretisasi dan 
implementasi pemenuhan hak-hak normatif bagi pekerja seperti gaji, 
fasilitas keamanan dan keselamatan serta masa depan mereka

153 Dalam 
pelaksanaannya, hak atas pekerjaan mensyaratkan adanya elemen-elemen 
penting yang saling tergantung dan pelaksanaannya akan tergantung pada 
kondisi dari suatu Negara, yaitu: availability, accessibility, acceptability 
and quality.

154 Secara khusus, aksesibilitas dan ketersediaan akan dianalisis 
dalam bagian ini.

Pertama, aksesibilitas terhadap pekerjaan mengisyaratkan tenaga 
kerja harus terbuka untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi. Akses 
yang sama terhadap pekerjaan ditekankan sebagai kesetaraan dan non-
diskriminasi dalam hak atas pekerjaan, lebih tepatnya terhadap bursa 
tenaga kerja serta proses perekrutan dalam mendapatkan status pegawai 
tetap dalam sebuah perusahaan, baik formal maupun informal. Dalam 
kasus yang sering terjadi, diskriminasi terletak pada proses rekrutmen 
dibandingkan dengan tahapan lain dalam siklus pekerjaan.

Apabila mengikuti amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang yang mencari pekerjaan 
pada dasarnya harus mendapatkan jaminan perlindungan dari diskriminasi 
selama proses perekrutan pegawai yang berlangsung dari awal sampai akhir 

153 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm.180.

154 Mamuaya, H., & Karsona, A. M. (2018). PELAKSANAAN HAK ATAS PEKERJAAN 
TERHADAP TRANSGENDER/TRANSSEKSUAL DI INDONESIA.
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proses. Sehingga, tidak hanya dalam proses tes atau seleksi, namun proses 
perekrutan juga termasuk dalam pengumuman kriteria pemilihan calon 
pegawai yang bersifat non-diskriminatif, dan juga pelarangan persyaratan 
yang diskriminatif dalam iklan lowongan pekerjaan. 

Hal ini dalam praktiknya sering kali berkaitan dengan para 
penyandang disabilitas dan pada golongan transgender/transeksual. 
Pada golongan transgender misalnya, proses perekrutan sering kali 
mencantumkan jenis kelamin yang disertai dengan keterangan dalam kartu 
tanda penduduk. Meskipun memang secara formal berkas tersebut dapat 
diterima, namun ketika melalui tahap seleksi, perawakan fisik serta perilaku 
sering kali menjadi penilaian yang menentukan. Sehingga, aksesibilitas hak 
atas pekerjaan disektor formal pada dasarnya masih belum terbuka terhadap 
orang-orang atau kelompok transgender/transseksual.

155 Identitas gender 
transgender/transseksual masih menjadi permasalahan yang menuntut 
perlunya dibuat kebijakan yang berkeadilan dalam membuat persyaratan 
kerja maupun dalam praktik. Sehingga pada akhirnya menyebabkan 
kelompok transgender/transseksual dapat mengakses hak-haknya sebagai 
warga negara untuk memperoleh pekerjaan disektor formal.

156

Selain daripada itu, aksesibilitas terhadap pekerjaan juga melibatkan 
narasi mengenai penyandang disabilitas. Tidak hanya didukung oleh 
konstitusi, Undang- Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga 
menyebutkan perlindungan terhadap akses untuk bekerja bagi para 
penyandang disabilitas. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 
Tahun 2003 Pasal 5 tentang Perlindungan dan Kesempatan kerja bagi 
tenaga kerja Penyandang Disabilitas menyatakan, “Setiap tenaga kerja 
mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan 
dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, 
agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga 
kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para 
penyandang cacat”.

155 Mamuaya, H., & Karsona, A. M. (2018). PELAKSANAAN HAK ATAS PEKERJAAN 
TERHADAP TRANSGENDER/TRANSSEKSUAL DI INDONESIA.

156  Ibid.,
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 Dalam Undang-Undang penyandang disabilitas Pasal 53 ayat (1) 
dan ayat (2) menyatakan:
1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan 

Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% 
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% 
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Undang-
undang penyandang disabilitas No. 8 tahun 2016 pada Pasal 53 ayat 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan 
Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% 
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan Pasal 
53 ayat (2) menyatakan “perusahaan swasta wajib memperkerjakan 
paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau 
pekerja”

Pekerja disabilitas adalah setiap orang yang berkebutuhan khusus 
yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan layaknya 
orang normal pada umumnya sesuai dengan karakteristik atau kualifikasi 
pekerjaan masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.157 
Pekerja disabilitas harus diberikan perlindungan yang khusus terkait 
dengan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 
berkenaan dengan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hak atas pekerjaan 
dan lapangan kerja yang dimaksud dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan 
karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, 
berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan 
politik, dimana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar 
bisa sepenuhnya diwujudkan.

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (selanjutnya disebut CRPD) ke dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Konvensi Hak-hak 
penyandang disabilitas pada Pasal 27 tentang Pekerjaan dan lapangan kerja 
menyatakan, “Negara-negara pihak mengakui penyandang disabilitas 
untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan  orang lain ini mencakup hak 

157 Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan 
Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. Mimbar Keadilan, 
12(1), 278188.
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atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih 
atau diterima secara bebas dibursa kerja dan lingkungan kerja yang 
terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.”

Meskipun telah dicantumkan dalam hak-hak yang terdapat pada 
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta telah menjadi dasar 
bagi kaum penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidupnya serta 
memperjuangkan hak yang ada pada dirinya, namun dalam praktik nyata, 
hal ini masih belum tercapai. Hak penyandang disabilitas masih sering 
diabaikan, terutama hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. Hak 
atas pekerjaan dan lapangan kerja yang dimaksud dalam Konvensi Hak-
Hak Penyandang Disabilitas adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak 
bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk 
berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, 
sosial, budaya dan politik, dimana semua hak asasi manusia dan kebebasan 
yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan.

158

Sehingga, dalam pemenuhan Pasal 28 D ayat (2) tentang pemenuhan 
hak asasi manusia dalam suatu negara bagi seluruh warga negara tanpa 
terkecuali, yaitu termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dan 
transgender / transeksual, tentu tidak dapat lepas suatu kewajiban seluruh 
instrumen negara, khususnya pemerintah . Pemerintah beserta pengusaha 
maupun masyarakat umum perlu menghapuskannya berbagai hambatan-
hambatan dalam hal penyandang disabilitas. Namun, pemenuhan 
kewajiban Negara tidak hanya terbatas pada pengaturan-undangan namun 
Negara juga menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala 
aspek kehidupan seperti pendidikan, kesejahteraan, pekerjaan, politik, 
olah raga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi, informasi dan 
komunikasi terpenuhi.

159

6.  Kewajiban pemerintah berantas pengangguran dengan jaminan

Kedua, selain aksesibilitas, sektor ketenagakerjaan Indonesia 
juga menghadapi tantangan besar terkait availability atau ketersediaan 
pekerjaan. Menganalisis kondisi ekonomi Indonesia, serta status 
kemiskinannya, Indonesia masuk ke dalam jenis kemiskinan struktural. 
158 Ibid.,
159 Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan 

Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. Mimbar Keadilan, 
12(1), 278188.
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Kemiskinan struktural ini sendiri lebih menuju kepada orang atau 
sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena 
struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi 
golongan yang lemah).

160 Beberapa faktor dapat memengaruhi terciptanya 
kondisi ini, diantarnya ialah karena pemerintah yang kurang mampu 
dalam memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat dalam 
hal menyiapkan lapangan pekerjaan. Di samping itu, akibat pandemik 
COVID-19, berbagai sektor usaha mengalami kebangkrutan sehingga 
peningkatan pemutusan hubungan kerja menjadi kendala. Kemiskinan 
struktural juga karena masyarakat yang sudah mulai terbuka dengan dunia 
luar, dibuktikan dengan adanya masyarakat yang melakukan urbanisasi.

161 
Mencari pekerjaan di kota, sehingga laju urbanisasi meningkat, kepadatan 
penduduk perkotaan meningkat dan dapat berdampak pada ketimpangan 
ekonomi yang makin melebar antara kota dan desa.

Kewajiban pemerintah sudah tertuang jelas untuk bertanggung 
jawab menyediakan pekerjaan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bahwa setiap warga negara 
berhak atas pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab negara memenuhi 
hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan 
yang layak. Oleh karena itu ketika warga negara kehilangan pekerjaan maka 
menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan sosialnya.

162 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki keharusan atau 
kewajiban untuk memberantas pengangguran, serta senantiasa untuk 
mengupayakan setiap warga negara mampu mendapat pekerjaan dengan 
nafkah yang berkeadilan, serta bebas dari  hal-hal yang berkaitan dengan 
penindasan atau eksploitasi, melainkan harus layak untuk penghidupan.

163

Mendayagunakan tenaga kerja secara optimum serta menyediakan 
tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Mewujudkan 
terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna 

160 Dewanta, Awan Setya. (1999). Kemiskinan dan Kesenjangan di Indo- nesia. 
Yogyakarta: Aditya Media.

161 Khairuddin, H. (2000). Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, 
Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.

162 Adhistianto, M. F. (2020). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang 
Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan). Pamulang Law Review, 3(1), hlm. 9.

163 Wiyono, R. (1976). Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945, Alumni, 
Bandung, 1976, hlm. 194-195.
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meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja. 
Menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja 
yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan tenaga kerja pada 
pekerjaan yang tepat. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.

164

7.  Sistem pengawasan hak tenaga kerja secara kolektif kolaboratif

Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan 
kesempatan kerja yang pelaksanaan pengawasannya bersama-sama 
masyarakat.

165 Dalam proses pelaksanaannya, sebuah badan koordinasi 
yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat perlu 
dibentuk untuk  menghasilkan tata kelola yang bersifat kolaboratif. Maka 
dari itu, upaya perluasan kesempatan kerja perlu untuk melibatkan analisis 
lintas sektor, sehingga diperlukan penyusunan kebijakan nasional secara 
integratif di selurh sektor. Hal ini dapat menjadi penunjang penyerapan 
tenaga kerja secara optimal. Dalam prosesnya, agar kebijakan integratif 
tersebut dapat dijalankan dengan baik, diperlukan maka pemerintah dan 
masyarakat bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi.

166

Adanya sebuah badan koordinasi dimaksudkan agar ada jaminan 
terhadap pemenuhan hak tenaga kerja. Hak tenaga kerja penting untuk 
dipenuhi mengingat merupakan salah satu pendukung pemenuhan hak 
dasar dan amanat UUD NRI 1945. Pembentukan badan koordinasi maupun 
lembaga harus disokong secara kolektif oleh para stakeholder maupun 
masyarakat luas. Perusahaan, masyarakat, dan pemuda memiliki peranan 
yang penting dalam proses pembentukan badan koordinasi maupun 
lembaga tersebut. Dalam perusahaan, perlu adanya suatu divisi yang 
mengawasi jalannya siklus kerja dari mulai rekrutmen hingga pemutusan 
hubungan kerja. Adanya divisi tersebut juga berguna untuk menyelesaikan 
permasalahan maupun sengketa yang terjadi dalam kerja. Pada masyarakat, 
perlu adanya pembentukan LSM yang senantiasa mengawasi jalannya 
siklus kerja dalam masyarakat sehingga mengecilkan ruang konflik dalam 
masyarakat. Di sisi lain perlu adanya peran pemuda melalui jalur akademisi 
yang senantiasa mengkritisi terhadap jalannya kerja yang dilakukan oleh 
lembaga, badan, maupun LSM tersebut yang terbentuk sebagai upaya 

164 Charda, U. (2016). Reformasi Politik Hukum Ketenagakerjaan dalam Kebijakan 
Pemerintah Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 31(2), 121-153.

165 Pasal 41 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
166 Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
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dalam mengawasi jalannya siklus kerja.

8.  Perlunya membentuk Lembaga untuk menjamin ketenagakerjaan

Eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada peraturan 
formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Jika 
peraturan dan hukum sangat penting, maka konsistensi dari para penegak 
hukum dalam pelaksanaan peraturan, menjadikan hukum sebagai tuntutan 
yang mutlak sifatnya, bahkan konsistensi dalam penerapan peraturan yang 
tidak adil sekalipun akan sangat membantu anggota masyarakat karena 
hukum yang diterapkan secara pasti dan konsisten, meskipun tidak adil, 
tetapi minimal dapat membantu warga masyarakat untuk belajar melindungi 
diri sendiri dari berbagai konsekuensi buruk yang diakibatkan oleh hukum 
yang tidak adil.

167

Hak asasi pekerja yakni hak untuk memperoleh pekerjaan yang 
layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang diakui 
keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Dalam hal ini negara tidak diperkenankan untuk mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan yang dapat  merubah sekaligus mengurangi substansi 
dan kedudukan sesuai dengan hak konstitusional baik dalam bentuk 
Undang-undang (legistative policy) maupun berupa peraturan-peraturan 
pelaksanaan (bureaucracy policy). Bahkan di dalam hukum negara modern 
(negara kesejahteraan) negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan 
hak konstitusional. Diluar hak asasi pekerja tersebut, hak-hak yang 
mendukung dalam proses peningkatan, perkembangan dan kepentingan 
masyarakat dapat ditambahkan melalui pembuatan peraturan perundang- 
undangan.

Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya diwajibkan 
untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya yang 
diwujudkan dalam:

a. Adanya campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan 
masyarakat sangat luas

b. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sering di gunakan asas 
diskresi Sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah 
dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni dengan 

167 Kusumohamidjojo, Budiono. (1999). Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat 
Hukum, Grasindo, Jakarta, hlm. 150.
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lahirnya berbagai perundang-undangan yakni:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- Pasal 27 (2): Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- Pasal 28D (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.

2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Pasal 38:
- Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan 

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
- Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan 

yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat 
ketenagakerjaan;

- Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan 
pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak 
atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;

- Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan 
pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya 
berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan 
dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

168

168 Mustari, M. (2017). Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang. SUPREMASI: 
Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 11(2).
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BAB V 
KESIMPULAN

A.  Masyarakat Hukum Adat

Melalui penegakan hak asasi manusia oleh negara diharapkan 
negara mampu menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penghormatan negara terhadap 
hak asasi manusia meliputi mengakui, menghormati, memenuhi, menjamin 
dan menegakkan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang 
berkomitmen menegakkan hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada 
mengakui dan menghormati saja, melainkan memenuhi, menjamin dan 
menegakkan hak asasi manusia. Salah satu kewajiban Indonesia sebagai 
organisasi negara adalah menegakkan hak asasi manusia yang meliputi, 
mengakui, menghormati, memenuhi, menjamin dan menegakkan hak asasi 
manusia setiap warga negaranya. Hak asasi manusia dimaknai sebagai 
bagian dari hukum alam yang berlaku sebagai hak universal (universal 
rights) sehingga harus ditegakkan oleh setiap negara di seluruh dunia. 
Sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “….. ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial…..” bahwasanya Indonesia telah berkomitmen berperan 
aktif dalam hubungan internasional untuk mewujudkan ketertiban dan 
kedamaian internasional.

Penormaan mengenai penegakan hak asasi manusia diatur 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
bab tersendiri yaitu dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 
sepuluh pasal mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A 
– 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dalam pasal a quo, tidak ada satupun norma yang memberi pengakuan 
dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
di Indonesia. Apabila Indonesia memang berkomitmen menegakkan hak 
asasi manusia maka, Indonesia harus mengakui eksistensi dan menjamin 
keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat baik dengan pengakuan 
secara de jure maupun de facto. Penormaan pengakuan terhadap masyarakat 
hukum adat yang tertuang dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk ranah pengaturan 
mengenai hak asasi manusia, namun terdapat dalam BAB VI tentang 
Pemerintah Daerah. Hal ini bukannya tidak sesuai, pengakuan masyarakat 
hukum adat memang diperlukan dalam penataan pemerintahan daerah, 
namun akan lebih tepat apabila negara juga memaknai bahwa pengakuan 
dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
(termasuk hukum adat yang berlaku dan hak tradisional yang melekat) 
termasuk penegakan hak asasi manusia. Pengakuan hak masyarakat hukum 
adat harus diklasifikasikan ke dalam BAB X tentang Hak Asasi Manusia 
maka, negara mampu menjamin penegakan, pengakuan, penghormatan 
bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Mengenai hak-hak masyarakat tradisional memang ditemui dalam 
Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, namun masyarakat hukum adat tidak sesederhana sebagai 
identitas budaya dan masyarakat tradisional seperti yang dimaksud 
dalam pasal a quo. Masyarakat hukum adat dimaknai lebih luas sebagai 
kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah geografis yang terdiri dari 
wilayah pranata ekonomi dengan kesatuan hukum dan pemerintahan 
adat. Pengakuan masyarakat hukum adat meliputi pengakuan terhadap 
pemerintahan adat dan hukum-hukum adat yang saat ini tidak lagi dilihat 
sebagai fakta sosial dan budaya saja, melainkan sebagai fakta politik dan 
hukum.

Belum optimalnya jaminan pengakuan dan pelindungan hak 
masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya 
konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman 
stabilitas keamanan nasional. Sebagai negara hukum, komitmen negara 
dalam menegakkan hak asasi manusia harus dituangkan dalam hukum 
positif. Dalam hukum positif di Indonesia, regulasi mengenai penegakan 
hak asasi manusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penormaan mengenai 
penegakan hak-hak masyarakat hukum adat tidak dijumpai dalam 
Undang-Undang a quo. Sampai detik ini, tidak ada penormaan mengenai 
penegakan hak-hak masyarakat hukum adat di dalam hukum positif 
Indonesia secara komprehensif. Diharapkan dengan adanya hukum positif 
melalui disahkannya peraturan perundang-undangan yang menjamin 
dan melindungi hak- hak masyarakat hukum adat, legitimasi masyarakat 
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hukum adat lebih dijamin oleh negara melalui hukum. Penormaan 
pengakuan masyarakat hukum adat harus dimasukkan ke dalam Undang-
Undang Dasar secara komprehensif untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak konstitusional masyarakat hukum adat secara yuridis.

Untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak masyarakat 
hukum adat maka, perlu dibentuk Komisi Perlindungan Masyarakat 
Adat yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang 
berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, 
dan penegakan hak – hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya Komisi 
Perlindungan Masyarakat Adat, diharapkan mampu bekerja sama secara 
komprehensif dengan pemerintah daerah untuk menata masyarakat hukum 
adat serta menjamin pemenuhan hak- hak yang tumbul setelahnya Komisi 
Perlindungan Masyarakat Adat secara operasional diatur lebih lanjut oleh 
undang-undang.

Pada aspek jaminan dan perlindungan akan hukum adat dapat 
disimpulkan bahwa perlindungan secara kontitusional teradap hukum adat 
belum terwujud. Peran Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam memberikan 
jaminan dan perlindungan akan hukum adat dinilai sudah tidak relevan 
dengan fakta lapangan yang menyudutkan hukum adat. Hadirnya pasal 
18 B ayat (2) belum dapat memberikan jaminan dan perlindungan secara 
konstitusional terhadap eksistensi dan fungsi dari hukum adat sebagai 
living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dicantumkannya 
diksi “mengakui” dan “menghormati” pada Pasal 18 B ayat (2) belum dapat 
memberikan dorongan konstitusional terhadap hukum adat.

Pada faktanya masih banyak kasus agrarian dan lingkungan di 
lapangan yang melibatkan perselisihan antara pihak pertama dengan 
masyarakat hukum adat yang berujung tersingkirnya hukum adat karena 
tidak mempunyai kekuatan secara konstitusional sehingga dengan muda 
digeser oleh eksistensi hukum positif Indonesia. Dengan demikian perlu 
adanya perubahan secara konstitusional yang dapat memberikan jaminan 
dan perlindungan kepada hukum adat agar dapat mempunyai kekuatan 
politik yang berlandaskan dasar yuridis.

Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
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masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang.” Dihapuskan dan digantikan dengan sisipan ayat 
baru pada pasal 28 I Undang- Undang Dasar NRI 1945. Sisipan ayat 4 pada 
Pasal 28 I yang berbunyi “Negara mengakui, menghormati, dan menjamin 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang.” dimaksudkan agar hukum adat tidak hanya sekedar di akui dan 
dihormati, melainkan di jamin eksistensi dan fungsinya layaknya hak asasi 
manusia yang melekat pada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya 
perubahan pada pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945 diharapkan dapat 
memberikan landasan konstitusional pada hukum adat yang kini semakin 
tergeser status dan eksistensinya. Menyesuaikan konteks hukum adat 
dengan hak asasi manusia juga merupakan bentuk tanggung jawab negara 
dalam hal ini menjamin hak dasar masyarakat seutuhnya tak terkecuali 
masyarakat hukum adat.

Sebagaimana amanah konstitusi, Indonesia memiliki kewajiban 
untuk menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi 
(fulfill) hak-hak masyarakat hukum adat sesuai UNDRIP karena selain 
Indonesia adalah anggota tetap PBB, Indonesia juga aktif berpartisipasi 
dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Secara normatif, Pengakuan 
tersebut belum sampai pada tindakan hukum untuk melindungi dan 
memenuhi hak masyarakat hukum adat sebagai hak yang didapat sebagai 
bagian dari masyarakat hukum adat. Instrumen penegakan hukum atas 
pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat juga belum ada. 
Hal ini harus menjadi fokus dari penyelenggara negara untuk merevisi 
penormaan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-
hak masyarakat hukum adat.

Urgensi perubahan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memberikan jaminan 
atas hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan maksud agar tujuan 
negara Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan juga amanat 
dari pembukaan Undang-Undang a quo yaitu keadilan sosial dapat terwujud, 
serta sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional. Adapun pasal 
a quo sejauh ini hanya mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan 
saja. Padahal, pemberian jaminan agar hak-hak masyarakat hukum 
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adat terpenuhi adalah hal yang sangat fundamental untuk diatur dalam 
konstitusi. Khususnya adalah jaminan hak-hak masyarakat adat dalam 
aspek ketenagakerjaan. Selama belum terdapat peraturan komprehensif 
yang mengatur mengenai jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat 
hukum adat khususnya dalam aspek ketenagakerjaan, maka pelanggaran 
terhadap hak-hak mereka akan sulit terhindarkan. Hak-hak masyarakat adat 
dalam aspek ketenagakerjaan salah satunya adalah hak untuk bekerja dan 
mendapatkan kan upah yang layak dari hasil mengolah lahan dan/atau 
hutan adat sebagai sumber mata pencahariannya. Berhubungan dengan 
hal tersebut, masyarakat hukum adat bekerja pada sektor informal yaitu 
pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang dilakukan 
oleh masyarakat hukum adat adalah pekerjaan tradisional.

Selama adanya pandemi COVID-19, hak-hak ulayat masyarakat 
hukum adat dalam aspek ketenagakerjaan banyak dilanggar oleh aktor 
pemerintah, swasta, maupun individu di luar masyarakat hukum adat. 
Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat hukum adat yang 
kehilangan dan terancam kehilangan lahan dan/atau tanah ulayatnya 
selama pandemi. Selain itu, keterbatasan masyarakat hukum adat dalam 
melakukan pekerjaan tradisionalnya karena adanya kebijakan lockdown 
dari pemerintah juga mengakibatkan masyarakat hukum adat kehilangan 
mata pencahariannya. Jadi, selama adanya pandemi, tidak hanya 
masyarakat hukum adat kehilangan sumber mata pencahariannya namun 
sekaligus kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu, diperlukan 
perubahan pada pasal a quo sehingga terdapat jaminan hukum atas hak-
hak masyarakat adat pada umumnya, dan hak-hak masyarakat hukum 
dalam aspek ketenagakerjaan pada khususnya. Selain itu, para pembuat 
kebijakan baik pemerintah maupun swasta memiliki kewajiban untuk 
mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil apabila berkaitan 
dengan masyarakat hukum adat. Dengan tujuan bahwa keputusan yang 
diambil tersebut tidak akan mencederai atau melanggar dan merugikan 
masyarakat hukum adat.

Selain urgensi pasal a quo sebagai jawaban atas permasalahan 
ketenagakerjaan yang dialami oleh masyarakat hukum adat, terdapat 
implikasi pada beberapa aspek lain di Indonesia. Implikasi atas perubahan 
pasal a quo yang memberi jaminan atas hak-hak ketenagakerjaan masyarakat 
hukum adat akan membawa pengaruh baik dalam aspek pembangunan 
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nasional, pendapatan daerah, kemandirian ekonomi, ketahanan dan 
kemandirian pangan, serta pengentasan masalah sosial contohnya 
pengangguran. Sehingga, urgensi perubahan pasal a quo tidak hanya akan 
berdampak secara langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-
hak masyarakat hukum adat dalam aspek ketenagakerjaan, melainkan juga 
akan menyumbangkan pengaruh besar terhadap beberapa aspek penting 
negara.

B.  Ketenagakerjaan

Pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak 
dapat terlepas dari sektor ketenagakerjaan sebagai pilar penunjang 
pertumbuhan ekonomi. Kedudukan dan peranan tenaga kerja sangat 
penting sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan nasional. Hak-
hak ketenagakerjaan termasuk di dalamnya mendapatkan pekerjaan 
dan mendapatkan perlindungan tenaga kerja diatur dalam peraturan 
ketenagakerjaan Indonesia, merupakan hal yang harus diperjuangkan 
agar harkat dan kemanusian tenaga kerja ikut terangkat. Sebagaimana 
perjuangan perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-
hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi, 
serta kemajuan dunia usaha nasional dan internasional.

Selain itu, dalam hak asasi manusia, pekerjaan merupakan aplikasi 
dari mandat fitrah atas keberadaan umat manusia. Pekerjaan harus dapat 
memenuhi aksesibilitas dan ketersediaan bagi warga negara sehingga hak 
untuk bekerja dapat terpenuhi dan dapat dipilih secara bebas. Pendapatan 
yang diberikan pada pekerja harus ditentukan secara adil sehingga 
memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup manusia dan 
tanpa diskriminasi. Hal ini telah didukung sejak awal Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia yang memberikan penegasan tentang pentingnya hak 
mendapatkan pekerjaan dengan upah yang seimbang dan berkeadilan. 
Sehingga hal-hal mengenai jaminan mendapatkan pekerjaan, perlindungan 
dalam dunia kerja, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi untuk 
memperoleh upah maka tegas dinyatakan berkaitan dengan prinsip-prinsip 
hak asasi manusia dan diatur dalam Undang-Undang.
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Hak mendapatkan pekerjaan, sangat terkait dengan hak–hak asasi 
manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak yang terkait 
dengan kerja. Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan hak 
asasi manusia. Sedangkan hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh 
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
yang merupakan hak konstitusional. Di tengah tantangan perubahan 
zaman, terutama meningkatnya ancaman krisis ekonomi di era pandemik 
COVID-19, peran peraturan perundang-undangan belum cukup mampu 
untuk menguatkan pemenuhan hak terhadap kesempatan bekerja serta 
perlindungan tenaga kerja dan sistem relasi kerja yang berkeadilan. Sehingga 
narasi untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak untuk tenaga 
kerja perlu untuk diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D ayat 
(2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja.“

Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 memerlukan 
tambahan dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi manusia atas 
mendapatkan pekerjaan dan perlindungan serta perlakuan yang adil dalam 
hubungan kerja. Sehingga diperlukan sebuah lembaga yang dapat menjamin 
pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan serta memiliki hubungan 
kerja yang layak dan berkeadilan. Jaminan atas pemenuhan hak dalam 
ketenagakerjaan diperlukan selain untuk mencegah peningkatan angka 
pengangguran yang semakin dramatis, namun juga untuk menjunjung 
tinggi nilai hak asasi manusia sebagaimana yang telah disepakati dalam 
perjanjian internasional maupun telah menjadi nilai amanat dari dasar 
negara Republik Indonesia.

Urgensi perubahan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memberikan jaminan 
atas hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan maksud agar tujuan 
negara Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan juga amanat 
dari pembukaan Undang-Undang a quo yaitu keadilan sosial dapat terwujud, 
serta sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional. Adapun pasal 
a quo sejauh ini hanya mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan 
saja. Padahal, pemberian jaminan agar hak-hak masyarakat hukum 
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adat terpenuhi adalah hal yang sangat fundamental untuk diatur dalam 
konstitusi. Khususnya adalah jaminan hak-hak masyarakat adat dalam 
aspek ketenagakerjaan. Selama belum terdapat peraturan komprehensif 
yang mengatur mengenai jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat 
hukum adat khususnya dalam aspek ketenagakerjaan, maka pelanggaran 
terhadap hak-hak mereka akan sulit terhindarkan. Hak-hak masyarakat 
adat dalam aspek ketenagakerjaan salah satunya adalah hak untuk bekerja 
dan mendapatkankan upah yang layak dari hasil mengolah lahan dan/atau 
hutan adat sebagai sumber mata pencahariannya. Berhubungan dengan hal 
tersebut, masyarakat hukum adat bekerja pada sektor informal yaitu 
pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang dilakukan 
oleh masyarakat hukum adat adalah pekerjaan tradisional.

Selama adanya pandemi COVID-19, hak-hak ulayat masyarakat 
hukum adat dalam aspek ketenagakerjaan banyak dilanggar oleh aktor 
pemerintah, swasta, maupun individu di luar masyarakat hukum adat. 
Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat hukum adat yang 
kehilangan dan terancam kehilangan lahan dan/atau tanah ulayatnya 
selama pandemi. Selain itu, keterbatasan masyarakat hukum adat dalam 
melakukan pekerjaan tradisionalnya karena adanya kebijakan lockdown 
dari pemerintah juga mengakibatkan masyarakat hukum adat kehilangan 
mata pencahariannya. Jadi, selama adanya pandemi, tidak hanya 
masyarakat hukum adat kehilangan sumber mata pencahariannya namun 
sekaligus kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu, diperlukan 
perubahan pada pasal a quo sehingga terdapat jaminan hukum atas hak-
hak masyarakat adat pada umumnya, dan hak-hak masyarakat hukum 
dalam aspek ketenagakerjaan pada khususnya. Selain itu, para pembuat 
kebijakan baik pemerintah maupun swasta memiliki kewajiban untuk 
mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil apabila berkaitan 
dengan masyarakat hukum adat. Dengan tujuan bahwa keputusan yang 
diambil tersebut tidak akan mencederai atau melanggar dan merugikan 
masyarakat hukum adat.

Selain urgensi pasal a quo sebagai jawaban atas permasalahan 
ketenagakerjaan yang dialami oleh masyarakat hukum adat, terdapat 
implikasi pada beberapa aspek lain di Indonesia. Implikasi atas perubahan 
pasal a quo yang memberi jaminan atas hak-hak ketenagakerjaan masyarakat 
hukum adat akan membawa pengaruh baik dalam aspek pembangunan 
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nasional, pendapatan daerah, kemandirian ekonomi, ketahanan dan 
kemandirian pangan, serta pengentasan masalah sosial contohnya 
pengangguran. Sehingga, urgensi perubahan pasal a quo tidak hanya akan 
berdampak secara langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-
hak masyarakat hukum adat dalam aspek ketenagakerjaan, melainkan juga 
akan menyumbangkan pengaruh besar terhadap beberapa aspek penting 
negara.
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ANALISIS NORMA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945 

 

No Norma dalam Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 

 

Analisis 

1. Pasal 18B ayat (2) 

“Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan 

perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang.” 

• Tidak ada frasa yang menyatakan 

“negara menjamin penghargaan 

dan penghormatan terhadap 

kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya.” 

• Dalam penormaan mengenai 

pengakuan dan penghormatan 

masyarakat hukum adat termasuk 

dalam BAB V tentang 

Pemerintahan Daerah. 

• Penormaan dimasukkan dalam 

BAB X tentang Hak Asasi Manusia. 

• Untuk menjamin hak-hak 

tradisional yang sudah dan hak-

hak yang timbul setelah 

pengakuan maka dibuatlah 

lembaga negara mandiri. 

• Lembaga negara mandiri 

peringkatnya setingkat dengan 

lembaga negara lainnya yang 

berfungsi melakukan penelitian, 

pengkajian, pengkajian, dan 
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ANALISIS NORMA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945 

 

No Norma dalam Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 

 

Analisis 

1. Pasal 18B ayat (2) 

“Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan 

perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang.” 

• Tidak ada frasa yang menyatakan 

“negara menjamin penghargaan 

dan penghormatan terhadap 

kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya.” 

• Dalam penormaan mengenai 

pengakuan dan penghormatan 

masyarakat hukum adat termasuk 

dalam BAB V tentang 

Pemerintahan Daerah. 

• Penormaan dimasukkan dalam 

BAB X tentang Hak Asasi Manusia. 

• Untuk menjamin hak-hak 

tradisional yang sudah dan hak-

hak yang timbul setelah 

pengakuan maka dibuatlah 

lembaga negara mandiri. 

• Lembaga negara mandiri 

peringkatnya setingkat dengan 

lembaga negara lainnya yang 

berfungsi melakukan penelitian, 

pengkajian, pengkajian, dan 
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• Menjadi penting untuk 

dimasukkan dalam rumusan pasal 

a quo karena sebagai jawaban atas 

permasalahan tenaga kerja yang 

kerap mengalami etnis, suku, 

agama, hingga disabilitas, dan 

meningkatkan diperburuk dengan 

adanya tenaga baru pekerja yang 

lemah. Disamping itu penegasan 

kata menjamin menjadikan negara 

lebih bertanggung jawab akan 

tersedianya lapangan pekerjaan 

dengan keseimbangan yang 

layaknya hak asasi manusia bagi 

masyarakat Indonesia. 

• Hal ini juga memberikan peran dan 

tanggung jawab lebih kepada 

negara untuk memastikan 

terpenuhinya hak masyarakat 

Indonesia dalam aspek 

ketenagakerjaan. Sehingga, dengan 

penambahan sekaligus penyebutan 

nasional dalam pasal a quo akan 

turut mengantisipasi paduan suara 

dalam aspek ketenagakerjaan, 

khususnya dalam hubungan kerja. 

 

 
 
 
 
 
 

 

laporan terhadap kinerja 

pemerintah, baik pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah 

untuk mengakui, menegakkan, 

memenuhi dan menjamin hak - 

hak yang timbul terhadap 

masyarakat hukum adat. Lembaga 

tersebut diatur lebih lanjut oleh 

undang-undang. 

2. Pasal 28D ayat (2)  

“Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam 

hubungan kerja.” 

• Tidak ada frasa yang menyatakan 

bahwa 

• “Negara menjamin pemenuhan hak 

setiap orang untuk bekerja dan 

mendapatkan ketidakseimbangan 

yang layak, hak untuk 

melaksanakan secara adil dan 

layak dalam hubungan kerja.” 

• Dalam penormaan mengenai hak 

setiap orang untuk bekerja serta 

hak dalam hubungan kerja 

termasuk dalam BAB XA tentang 

Hak Asasi Manusia. 

• Negara dalam hal ini, perlu 

menjamin pemenuhan hak-hak 

orang untuk bekerja dan hak-

haknya dalam hubungan kerja, 

serta adanya jaminan bahwa setiap 

orang berhak mendapatkan 

perlakuan adil dan layak tanpa 

maskapai penerbangan. 
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• Menjadi penting untuk 

dimasukkan dalam rumusan pasal 

a quo karena sebagai jawaban atas 

permasalahan tenaga kerja yang 

kerap mengalami etnis, suku, 

agama, hingga disabilitas, dan 

meningkatkan diperburuk dengan 

adanya tenaga baru pekerja yang 

lemah. Disamping itu penegasan 

kata menjamin menjadikan negara 

lebih bertanggung jawab akan 

tersedianya lapangan pekerjaan 

dengan keseimbangan yang 

layaknya hak asasi manusia bagi 

masyarakat Indonesia. 

• Hal ini juga memberikan peran dan 

tanggung jawab lebih kepada 

negara untuk memastikan 

terpenuhinya hak masyarakat 

Indonesia dalam aspek 

ketenagakerjaan. Sehingga, dengan 

penambahan sekaligus penyebutan 

nasional dalam pasal a quo akan 

turut mengantisipasi paduan suara 

dalam aspek ketenagakerjaan, 

khususnya dalam hubungan kerja. 
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pemerintah daerah untuk 

mengakui, menghormati, 

menegakkan, memenuhi dan 

menjamin hak – hak yang timbul 

terhadap masyarakat hukum 

adat. 

• Lembaga tersebut diatur lebih 

lanjut oleh undang-undang. 

2. Pasal 28D ayat (2)  

“Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja.” 

• Tidak ada frasa yang menyatakan 

bahwa 

“Negara menjamin pemenuhan 

hak setiap orang untuk bekerja 

dan mendapatkan 

ketidakseimbangan yang layak, 

hak untuk melaksanakan secara 

adil dan layak dalam hubungan 

kerja.” 

• Dalam penormaan mengenai hak 

setiap orang untuk bekerja serta 

hak dalam hubungan kerja 

termasuk dalam BAB XA tentang 

Hak Asasi Manusia. 

• Negara dalam hal ini, perlu 

menjamin pemenuhan hak-hak 

orang untuk bekerja dan hak-

haknya dalam hubungan kerja, 

serta adanya jaminan bahwa 

setiap orang berhak mendapatkan 

perlakuan adil dan layak tanpa 

maskapai penerbangan. 

PASAL YANG DINILAI BERMASALAH DAN USULAN PERUBAHAN 
 

No Pasal yang Dinilai Bermasalah Usulan Perubahan atas Pasal 

yang Bermasalah 

1. Pasal 18B ayat (2) 

“Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam undang-

undang.” 

• Tdak ada frasa yang menegaskan 

“negara menjamin pengakuan 

dan penghormatan terhadap 

kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya.” 

• Dalam penormaan mengenai 

pengakuan dan penghormatan 

masyarakat hukum adat 

termasuk dalam BAB V tentang 

Pemerintahan Daerah. 

• Penormaan seharusnya 

dimasukkan dalam BAB X tentang 

Hak Asasi Manusia. 

• Untuk menjamin hak-hak 

tradisional yang sudah diakui dan 

hak-hak yang timbul setelah 

pengakuan maka, dibuatlah 

lembaga negara mandiri. 

• Lembaga negara mandiri tersebut 

kedudukannya setingkat dengan 

lembaga negara lainnya yang 

berfungsi melakukan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, 

pemantauan dan penilaian 

terhadap kinerja pemerintah, 

baik pemerintah pusat dan 
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pemerintah daerah untuk 

mengakui, menghormati, 

menegakkan, memenuhi dan 

menjamin hak – hak yang timbul 

terhadap masyarakat hukum 

adat. 

• Lembaga tersebut diatur lebih 

lanjut oleh undang-undang. 

2. Pasal 28D ayat (2)  

“Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja.” 

• Tidak ada frasa yang menyatakan 

bahwa 

“Negara menjamin pemenuhan 

hak setiap orang untuk bekerja 

dan mendapatkan 

ketidakseimbangan yang layak, 

hak untuk melaksanakan secara 

adil dan layak dalam hubungan 

kerja.” 

• Dalam penormaan mengenai hak 

setiap orang untuk bekerja serta 

hak dalam hubungan kerja 

termasuk dalam BAB XA tentang 

Hak Asasi Manusia. 

• Negara dalam hal ini, perlu 

menjamin pemenuhan hak-hak 

orang untuk bekerja dan hak-

haknya dalam hubungan kerja, 

serta adanya jaminan bahwa 

setiap orang berhak mendapatkan 

perlakuan adil dan layak tanpa 

maskapai penerbangan. 
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KESIMPULAN USULAN PERUBAHAN 

 

No Kesimpulan Usulan Perubahan 

1. 

 

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** ) 

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban.**) 

(4) Negara menjamin, menghormati dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

dilaksanakan oleh sebuah Komisi Perlindungan Masyarakat 

Hukum Adat yang diatur oleh undang-undang.*****) 

(5) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** ) 

(6) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 

hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan.**) 

 

 

 

 

• Menjadi penting untuk 

dimasukkan dalam rumusan pasal 

a quo karena sebagai jawaban atas 

permasalahan tenaga kerja yang 

kerap mengalami etnis, suku, 

agama, hingga disabilitas, dan 

meningkatkan diperburuk dengan 

adanya tenaga baru pekerja yang 

lemah. 

• Sehingga, dengan penambahan 

sekaligus penyebutan nasional 

dalam pasal a quo akan turut 

mengantisipasi paduan suara 

dalam aspek ketenagakerjaan, 

khususnya dalam hubungan kerja. 

• Dengan demikian perlu 

ditambahkan kata “menjamin” 

guna mempertegas tanggung 

jawab serta peran negara dalam 

menjamin hak masyarakat yang 

termasuk lapangan pekerjaan dan 

ketidakseimbangan yang layaknya 

hak asasi manusia. 
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KESIMPULAN USULAN PERUBAHAN 

 

No Kesimpulan Usulan Perubahan 

1. 

 

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** ) 

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban.**) 

(4) Negara menjamin, menghormati dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

dilaksanakan oleh sebuah Komisi Perlindungan Masyarakat 

Hukum Adat yang diatur oleh undang-undang.*****) 

(5) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** ) 

(6) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 

hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan.**) 
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2.  

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan    

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakukan adil dan layak tanpa diskriminasi dalam hubungan 

kerja yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.*****) 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan.**) 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** ) 
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  

TAHUN 1945

PEMBUKAAN  
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena 
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan 
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/ Perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



158



159

UNDANG-UNDANG DASAR 

BAB I 
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang- Undang Dasar. ***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang- undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di Ibu Kota Negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 
suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-undang Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.***/ ****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang- Undang Dasar.***/****)
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BAB III 
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat.*)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang- undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga 
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden.***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang.*** )

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum.***)

(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan 
suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan 
umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi 
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yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, 
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara 
langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak 
dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 
lanjut diatur dalam undang- undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 
satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 
atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden.***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
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Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun 
telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 
paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan 
Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan 
Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.*** )

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling 
lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 
3⁄4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil 
Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat 
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
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Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat.*** )

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh 
Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** )

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya 
dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden.*** )

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri 
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara 
bersama-sama. Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden 
dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya 
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 
sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh 
di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- 
Undang Dasar dan menjalankan segala undang- undang dan 
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peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa 
dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban 
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) 
dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan 
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa 
dan Bangsa”.*)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh- sungguh 
di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 
disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara 
lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 
yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan 
undang-undang.***)
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Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat.*

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah agung.*) Presiden memberi amnesti dan abolisi 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 
diatur dengan undang- undang.*)

Pasal l6

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 
undang-undang.****)

BAB IV 
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus****)
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BAB V  
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

(3)  Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI 
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah, yang diatur dengan undang-undang.** )

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum.**

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis.**)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintahan Pusat.**)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
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peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan.** )

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang.** )

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten 
dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang- undang.** )

Pasal 18B

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.**) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.** )

BAB VII 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan 
Umum.**)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-
undang.**)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.** )
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Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang- undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* )

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* )

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* )

(5)  Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan.** )

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat.**

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta 
hak imunitas.** )

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat 
dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-
undang.** )



169

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 
undang-undang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu 
harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 
diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, 
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA***) 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 
melalui pemilihan umum.*** )

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya 
sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak 
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.***
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(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang- undang.*** )

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat rancangan undang- undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat 
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 
agama.*** )

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang.***)
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BAB VIIB***)  
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** )

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil 
presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik.*** )

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan.*** )

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang- undang.*** )

BAB VIII  
HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.*** )

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan 
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anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh 
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undang- undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIIIA ***) 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri.*** )

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** )

(3)  Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )
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Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 
anggota.***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang-undang.***)

BAB IX 
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan.***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang- undang.****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 
diberikan oleh undang-undang.*** )
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(2)  Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim 
agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-
undang.***)

Pasal 24 B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela.*** )

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang-undang.*** )

Pasal 24C***

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 
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Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 
Dasar.*** )

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 
hakim konstitusi.***

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** )

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara 
serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 
undang- undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA**) 
WILAYAH NEGARA

Pasal 25****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan 
yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya 
ditetapkan dengan undang-undang.** )
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BAB X 
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli 
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 
sebagai warga negara.

(2)  Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia.** )

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- 
undang.** )

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**) 
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya.** )
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Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.** )

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.** )

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia.**)

(2)  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.**)

(2) Setiap orang yang berhak untuk bekerja serta mendapat 
ketidakseimbangan dan perlakukan adil dan layak tanpa nasionalitas 
dalam hubungan kerja yang memenuhi tanggung jawab negara. 
*****)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
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dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** )

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.** )

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh 
suaka politik dari negara lain.** )

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan.** )

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat.**)
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(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun.** )

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4)  Negara menjamin, menghormati dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan 
oleh sebuah Komisi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang 
diatur oleh undang-undang.*****)

(5) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** )

(6) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- 
undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
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undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.** )

BAB XI  
AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.

BAB XII 
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.** )

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai 
kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut 
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di 
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga 
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-
undang.**

BAB XIII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** )

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 
kekayaan budaya nasional.**** )
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BAB XIV 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang.****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang.****)
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BAB XV 
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 

KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka 
Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila 
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
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jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 
dapat dilakukan perubahan.**** )

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang 
baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 
dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah 
Agung.**** )

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 
2003.**** )
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Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 
Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 
Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan 
Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *

- Perubahan Kedua : **

- Perubahan Ketiga : ***

- Perubahan Keempat : ****

- Perubahan Kelima : *****
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