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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1. Latar Belakang  

Fenomena munculnya Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi 

yang berlangsung di lebih dari 220 negara di dunia, diumumkan sebagai pandemi 

global oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020.1 Di Indonesia, 

sebagai negara yang juga terjangkit virus tersebut hingga 21 November 2020 orang 

yang positif terkena Covid-19 mencapai 493308 dengan pasien sembuh 413955 

dengan jumlah orang meninggal mencapai 15774.2 

Sebelum ditetapkan status darurat kesehatan akibat dari virus ini pada 13 April 

2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) yang dikemudian ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui 

Keppres No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, pada 31 Maret 

2020 terkonfirmasi bahwa penyakit ini masuk di Indonesia dengan pasien yang 

terjangkit mencapai 1.528 dan 136 menimbulkan kematian. Pada saat itu, Indonesia 

belum siap dalam hal fasilitas kesehatan untuk menghadapi Covid-19.  

 
1 World Health Organization, ‘WHO Director-General’s opening remarks at the media 

briefing on COVID-19 - 11 March 2020’, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-

general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020 diakses pada 18 

September 2020. 
2 Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Data Sebaran Penanganan Covid-19, dalam 

https://covid19.go.id/, diakses pada 22 November 2020. 

https://covid19.go.id/
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Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang semakin luas, pemerintah telah 

menyiapkan fasilitas fiskal dan anggaran khusus untuk mendukung program 

vaksinasi dan penanganan Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan 1,2 juta 

vaksin Covid-19 pada 6 November 2020 dengan memanfaatkan kemuddahan 

fasilitas kepabeanan dan cukai serta pajak atas impor vaksin Covid-19.3Dasar 

hukum yang digunakan sebagai jaminan kesehatan masyarakat atas munculnya 

virus tersebut yakni Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

kemudian diatur lebih lanjut dalam aturan mengenai penanganan Covid-19. 

Dampak yang ditimbulkan karena virus ini yakni lemahnya pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dibawah 5% pada kuartal 1-2020. Menurut Mari Elka Pangestu 

selaku Direktur Pelaksana Bank Dunia, penurunan PDB Cina hingga 1 persen poin 

akan mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen poin. 

Pelemahan ekonomi Indonesia terjadi karena Cina merupakan salah satu mitra 

dagang dan penyumbang wisatawan terbesar di Indonesia. Sektor-sektor yang 

terpengaruh akibat munculnya covid-19 yakni pasar saham, surat utang, dan nilai 

emas.4 

Untuk menyikapi adanya perubahan tatanan sosial5tersebut, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan pengendalian keuangan negara yang diatur dalam UU RI 

No.2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

 
3 Tim komunikasi komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, 

Fasilitas fiskal dukung vaksinasi dan penanganan Covid-19, dalam 

https://covid19.go.id/berita/fasilitas-fiskal-dukung-vaksinasi-dan-penanganan-covid-19, diakses 

pada 02 Januari 2020. 
4 Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, “Ancaman Krisis Ekonomi Global 

dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)”, Jurnal Stienobel Indonesia, Vol.17, No.1 

Maret 2020, h.93. 
5  Badan Pusat Statistik RI, “Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku 

Usaha”, BPS RI, 2020, h.1-30. 

https://covid19.go.id/berita/fasilitas-fiskal-dukung-vaksinasi-dan-penanganan-covid-19
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undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

undang. 

Kemudian Kemenkeu mengeluarkan PMK No. 19 tahun 2020 tentang 

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), 

dan Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2020 dalam rangka 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dilakukan oleh 

Pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan 

kemudian mengidentifikasi seluruh perubahan anggaran, dan mengakomodasikan 

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat emergency, baik itu kesehatan atau social safety 

net.6 

Kemenkeu juga mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berupa stabilitas 

ekonomi makro yang lebih kondusif, melalui kebijakan fiskal dan moneter, 

pengendalian harga komoditi pokok seperti pangan dan BBM, mendorong 

pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga 

ekspor kelapa sawit, percepatan pencairan dan pemanfaatan dana desa untuk 

pembangunan proyek padat karya serta menambah alokasi rastra, menggenjot 

belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin 

pertumbuhan, pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, dan 

 
6 Rahayu Puspasari, ‘Pemerintah Pusat Koordinasikan Realokasi dan Anggaran Daerah 

untuk Dukung Penanganan Covid-19’, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-

pers-pemerintah-pusat-koordinasikan-realokasi-dan-anggaran-daerah-untuk-dukung-penanganan-

covid-19/, diakses pada 20 September 2020. 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-pusat-koordinasikan-realokasi-dan-anggaran-daerah-untuk-dukung-penanganan-covid-19/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-pusat-koordinasikan-realokasi-dan-anggaran-daerah-untuk-dukung-penanganan-covid-19/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-pusat-koordinasikan-realokasi-dan-anggaran-daerah-untuk-dukung-penanganan-covid-19/
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pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, serta melindungi 

masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan dengan 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyaluran kredit usaha rakyat.7 

Upaya pencegahan penyebaran virus sebagaimana amanat UU RI No.6 

tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memberikan himbauan 

berupa WFH, belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, beribadah dirumah, 

pemeriksaan kesehatan kepada menteri guna mencegah penyebaran virus covid-19, 

dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan covid-19, meminta Kepala Daerah 

untuk menentukan status Darurat Bencana, memastikan kinerja kabinet tetap 

maksimal, meminta pelayanan tes kesehatan Covid-19 ditingkatkan dan 

menghimbau agar melakukan social distancing. 

Mengenai kebijakan penanganan keadaan darurat kesehatan tersebut yang 

dibentuk karena situasi state of emergency (situasi kedaruratan)8 sehingga 

memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi 

normal, hal ini lazim disebut sebagai Emergency Power. Maka untuk itu, negara 

menggunakan hukum tata negara darurat, dimana hukum tata negara umum tidak 

dapat berfungsi dan memerlukan hukum tata negara khusus yakni hukum tata 

negara Darurat,9 menimbulkan beberapa kritik dari masyarakat.   

 
7 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ‘Paket Kebijakan 

Ekonomi’, 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5971/Paket+Kebijakan+Ekonomi/0/berita, diakses 

pada 20 September 2020. 
8 Biro Kajian Pleads dan Fpci Unpad, ‘Refleksi Kebijakan Pemerintah di tengah Pandemi 

Covid-19: Emergency Power dan Upaya Proteksi Warga Negara’, http://fh.unpad.ac.id/refleksi-

kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-warga-

negara/, diakses pada 19 September 2020.   
9 Disampaikan oleh Jimly Asshidiqie dalam agenda Seminar Nasional dengan tema 

‘Stabilitas Tata Negara dalam Tantangan Ekonomi Terkini’, 18 Oktober 2018. 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5971/Paket+Kebijakan+Ekonomi/0/berita
http://fh.unpad.ac.id/refleksi-kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-warga-negara/
http://fh.unpad.ac.id/refleksi-kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-warga-negara/
http://fh.unpad.ac.id/refleksi-kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-warga-negara/
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Sebagai negara yang menganut demokrasi yang memuat prinsip kedaulatan 

rakyat dan kedaulatan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan 

negara,10sebagaimana istilah “Negara yang tidak mempunyai summa potesta 

(kekuasaan tertinggi) adalah seperti sebuah kapal tanpa kemudi”11, maka kebebasan 

berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh negara dalam Pasal 28 UUD NRI 

1945, bahwa: 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.12 

 

Pasal 28 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa:  

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat”.13  

 

Pasal 19 Universal Declaration Of Human Right, bahwa: 

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat yang 

tidak mengganggu dan untuk mencari , menerima dan menyampaikan 

keterangan dan pendapat”14,  

 

Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

 

Contoh kasus mengenai hak-hak masyarakat atas kritik penanganan Covid-

19 yang diabaikan oleh pemerintah yakni peretasan akun media sosial dan situs 

media massa yang dialami Pandu Riono, bahwa akun twitter miliknya dan 

tulisannya pada laman tempo.co pada rabu 19 Agustus 2020 mengalami peretasan 

setelah ia memposting kritikan mengenai lemahnya kebijakan pemerintah dalam 

menangani Covid-19. Aksi peretasan tersebut dinilai tidak tepat, yang seharusnya 

 
10 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Penerbit Djambatan, 

Jakarta, 1954, h.56  
11 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, 

Alumni, Bandung, 1999, h.56. 
12 Lihat dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. 
13 Lihat dalam Pasal 28 ayat 3 UUD NRI 1945.  
14 Lihat dalam Pasal 19 Universal Declaration Of Human Right.  
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dilakukan ketika adanya postingan yang dinilai melemahkan seseorang atau 

kelompok yakni melapor kepada dewan pers sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kasus juga terjadi pada aktivis Ravio Patra pada April 2020 yang 

secara terbuka mengkritik kekurangan transparansi data tentang pasien Covid-19 

lewat akun Whatssapp miliknya, namun kemudian akun pribadi miliknya 

mengalami peretasan dan ia diamankan oleh polisi karena dianggap menyebarkan 

provokasi melalui akunnya. Amnesty International Indonesia mencatat sejak 

Februari hingga Agustus 2020 setidaknya terdapat 35 kasus dugaan intimidasi dan 

serangan digital terhadap masyarakat yang melakukan kritik atas kebijakan 

pemerintah.15 

Tindakan oleh aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan 

penahanan kepada masyarakat yang mengkritik tersebut berlandaskan oleh Surat 

Telegram Kapolri nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang siber yang 

ditandatangani pada tanggal 4 April 2020. Dalam telegram tersebut, Kapolri 

meminta kepada kabareskrim serta Kapolda di masing-masing wilayah untuk 

melakukan penegakan hukum tindak pidana siber dan pemantauan opini di ruang 

siber mengenai penyebaran hoax terkait Covid-19 serta penghinaan terhadap 

penguasa. Dasar hukum yang digunakan dalam surat telegram tersebut yakni Pasal 

207 KUHP tentang Penghinaan terhadap penguasa, Pasal 45 A (1) juncto Pasal 28 

(1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini yang 

 
15 Dian Erika Nugraheny, Serangan Digital di Era Jokowi: Pelanggaran Hak Berpendapat 

dan Pembungkaman Kritik, dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/22/08072741/serangan-digital-di-era-jokowi-

pelanggaran-hak-berpendapat-dan-pembungkaman?page=all#page2, diakses pada 19 November 

2020. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/22/08072741/serangan-digital-di-era-jokowi-pelanggaran-hak-berpendapat-dan-pembungkaman?page=all%252523page2
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/22/08072741/serangan-digital-di-era-jokowi-pelanggaran-hak-berpendapat-dan-pembungkaman?page=all%252523page2
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perlu menjadi catatan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-

IV/2006, dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa Pasal 207 KUHP tidak dapat 

dikenakan terhadap seseorang apabila sebelumnya tidak ada pengaduan terlebih 

dahulu dari pihak yang merasa dirugikan atau masuk kategori dari delik aduan.  

Oleh karenanya, aparat kepolisian tidak bisa secara serta merta melakukan 

penindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atas Pasal 

tersebut, yang dimana definisi “penghinaan” bersifat sangat subjektif dan 

cenderung multitafsir. Selain itu, aparat kepolisian seharusnya tidak kembali 

menggunakan Pasal 207 KUHP, sebab jika merujuk pada pertimbangan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, majelis hakim menyatakan 

bahwa dalam penuntutan terhadap pelaku Pasal 207 KUHP, aparat memerlukan 

penyesuaian dengan Pasal 134 KUHP, Pasal 136 KUHP dan Pasal 137 KUHP. 

Sedangkan kini, ketiga Pasal tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan 

bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, eksistensi dari Pasal 207 KUHP 

seharusnya sudah tidak memiliki relevansinya lagi untuk digunakan dalam 

pemidanaan. Adapun penggunaan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik atau UU ITE juga tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum 

mengingat UU dimaksud memuat sejumlah pasal karet yang dapat berpotensi 

mengkriminalisasi dan menghalang-halangi kebebasan berekspresi dan 

berpendapat seseorang. Mengenai adanya penyebaran berita bohong atau hoax, 

yang seharusnya dikoreksi adalah pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai 

penanganan Covid-19. Sebagai contoh, diantaranya pernyataan Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, 
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menyatakan bahwa virus Covid-19 itu tidak kuat karena cuaca panas. Pernyataan 

itu merupakan pernyataan yang tidak berdasar, sebab organisasi kesehatan dunia 

(WHO) menggolongkan informasi bahwa Covid-19 tidak bertahan dalam situasi 

panas dan lembap. Jika konsekuen, harusnya Polisi melakukan penindakan kepada 

Luhut Binsar Panjaitan atau pejabat pemerintah dan lembaga lainnya yang 

memberikan atau menyampaikan informasi tidak berdasar terkait Covid-19. 16 Hal 

ini membuktikan bahwa disinformasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara 

itu sendiri tidak dihukum, sedangkan disinformasi warga negara diberikan 

hukuman. 

Berdasarkan kasus tersebut diatas, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan 

Indonesia (KAMI) Din Syamsudin menilai UU ITE disalahgunakan oleh 

pemerintah saat ini, sebab munculnya UU ini oleh mantan Presiden RI Susilo 

Bambang Yudhoyono digunakan untuk memantau transaksi keuangan elektronik 

yang bertujuan untuk memberantas korupsi, money laundring dsb, yang dimana UU 

ITE saat ini digunakan untuk menangkap aktivis atas kritikan yang dilontarkan 

melalui media sosial.17 

Keadaan politik Indonesia saat ini adanya serangan anti kritik dan masuk 

dalam ranah privasi warga negara.18 Serangan anti kritik pernah terjadi pada masa 

orde baru yang disebut sebagai sistem pemerintahan yang otoriter, dimana pers 

 
16 Yati Andriyani, ‘Memberikan Kritik Kepada Presiden dan Pemerintah bukan Tindakan 

Kriminal’, dalam https://kontras.org/2020/04/08/memberikan-kritik-kepada-presiden-dan-

pemerintah-bukan-tindakan-kriminal/, diakses pada 19 Januari 2021. 
17 Cnn Indonesia, Din Sepakat UU ITE Dibuat Masa SBY, Disalahgunakan Era Jokowi, 

dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201112164817-12-569092/din-sepakat-uu-ite-

dibuat-masa-sby-disalahgunakan-era-jokowi, diakses pada 19 November 2020 
18 Selam Gebrekidan, ‘For Autocrats, and Others, Coronavirus is a Chance to Grab Even 

More Power’, https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/europe/coronavirus-governments-

power.html, diakses pada 19 September 2020.  

https://kontras.org/2020/04/08/memberikan-kritik-kepada-presiden-dan-pemerintah-bukan-tindakan-kriminal/
https://kontras.org/2020/04/08/memberikan-kritik-kepada-presiden-dan-pemerintah-bukan-tindakan-kriminal/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201112164817-12-569092/din-sepakat-uu-ite-dibuat-masa-sby-disalahgunakan-era-jokowi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201112164817-12-569092/din-sepakat-uu-ite-dibuat-masa-sby-disalahgunakan-era-jokowi
https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/europe/coronavirus-governments-power.html
https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/europe/coronavirus-governments-power.html
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swasta dan organisasi masyarakat mengalami pembatasan. Di tahun 1997-1998 

ketika negara sedang mengalami krisis moneter, Tempo dan Kompas menjadi 

sarana ekspresi dan alat pendidikan bagi masyarakat.19  

Secara umum, konsep otoriter yang dimaksut penulis sama dengan konsep 

hegemoni atau dominasi menurut pandangan Gramsci yakni sebuah pemaksaan 

kerangka pandangan secara langsung terhadap kelas yang lebih lemah melalui 

penggunaan kekuatan dan keharusan ideologi yang dilakukan secara terang-

terangan. Kelemahan negara yang menganut sistem pemerintahan otoritarianisme 

yakni adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan 

pandangan atau pendapat dan tertutupnya kesempatan untuk berkreasi.20 

Berangkat dari kasus-kasus yang ada, seolah negara menghidupkan 

otoritarianisme yang baru, dengan karakter Neo-Otoritarianisme menurut Goh yang 

dikutip oleh Herlambang P. Wiratraman bahwa ekonomi adalah kapitalis yang 

diliberalisasi atau meliberalisasikan, negara memiliki kepemilikan luas atas alat-

alat produksi dan terus berpartisipasi dalam ekonomi kapitalis melalui perusahaan-

perusahaan yang berorientasi laba yang terdesentralisasi, institusi masyarakat sipil 

dan ranah publik diatur secara ketat atau dikontrol oleh negara elit penguasa 

mempertahankan jaringan ahli teknokratis, pengusaha publik, dan kapitalis lokal, 

dan elit penguasa mempertahankan hegemoni dengan memobilisasi persetujuan 

untuk ideologi yang memiliki perbedaan peradaban dan pembedaan yang berakar 

pada identitas kelompoknya. Neo-authoritarianism juga didefinisikan oleh He Li 

 
19 R. William Liddle, “Warisan Politik Jenderal itu”, Tempo Edisi Khusus Soeharto, h.122 
20 Herutomo, ‘Perbandingan Sistem Pers’ dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3781/komunikasi-

herutomo.pdf;sequence=1, diakses pada 24 November 2020. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3781/komunikasi-herutomo.pdf;sequence=1
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3781/komunikasi-herutomo.pdf;sequence=1


 
 

10 

 

bahwa an enlightened autocracy: a strong leader adopts undemocratic measures to 

enforce economic development (seorang yang tercerahkan otokrasi: pemimpin yang 

kuat mengadopsi langkah-langkah tidak demokratis untuk menegakkan ekonomi 

pengembangan. Menurut Pandangan Vedi R Hadiz, Neo-Otoritarianisme diartikan 

sebagai re-link the experiences of post-authoritarianism with the localisation of 

power (menghubungkan kembali pengalaman pasca-otoritarianisme dengan 

lokalisasi kekuasaan). Pemaknaan Ulang Kuasa Otoritarianisme atau neo-

autoritarianisme pasca 20 tahun pemerintahan Soeharto menurut Herlambang 

diantaranya adanya pelanggaran Ham dan impunitas dengan serangan digital dan 

represi kekebasan berekpresi.21  

Atas penjabaran mengenai tindakan pemerintah dalam hal menanggapi 

kritik oleh masyarakat untuk penanganan Covid-19 diatas, dalam penelitian ini 

penulis hendak meneliti tentang “Ketatanegaraan Otoritarianisme Masa Darurat 

Kesehatan di Indonesia”, untuk itu rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti 

sebagaimana berikut ini: 

1. Rumusan Masalah: 

a. Apa konsep, teori dan hukum terkait ketatanegaraan Otoritarianisme?  

b. Bagaimana demokrasi konstitusional Indonesia dapat mencegah 

lahirnya ketatanegaraan Otoritarianisme, termasuk dalam masa darurat 

kesehatan? 

2. Tujuan dan Manfaat  

 
21 Herlambang P Wiratraman, ‘Hukum & Neo-Otoritarianisme Indonesia?’ bahan diskusi 

publik mengenai Pemerintahan Otoriter Neoliberal dan Pemberangusan Gerakan Sipil: 

Membandingkan Indonesia dan Perancis, yang diselenggarakan oleh LP3ES pada 23 November 

2020. 
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Tujuan penelitian ini bagi penulis adalah untuk keperluan akademis. Pada 

penelitian ini, peneliti bersikap netral dan diharapkan karya akademis ini nantinya 

dapat berupa tesis. Dalam penelitian ini penulis mempersoalkan masalah-masalah 

yang bersifat teoretis.  

Hasil dari penelitian tesis ini diharapkan dapat menjawab masalah hukum 

mengenai konsep, teori dan hukum terkait ketatanegaraan otoritarianisme, 

otoritarianisme terjadi dan atau menguat di masa darurat kesehatan, dan bagaimana 

demokrasi konstitusional Indonesia dapat mencegah lahirnya ketatanegaraan 

otoritarianisme, termasuk dalam masa darurat kesehatan. 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran dan solusi atas 

permasalahan yang terjadi. Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran 

koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau 

ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta 

empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak 

ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. 

Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran 

dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (falsity).   

3. Kajian Pustaka 

Berdasarkan judul “Ketatanegaraan Otoritarianisme Masa Darurat Kesehatan di 

Indonesia”, maka diperlukan penjelasan mengenai Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia, Tinjauan Umum tentang sistem Pemerintahan otoritarianisme, dan 

Tinjauan Umum tentang Keadaan Darurat Kesehatan. 

3.1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
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Membahas mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia, maka tidak dapat 

dipisahkan dari konsep Indonesia adalah negara Hukum.22 Memahami konsep 

negara hukum, penulis mengutip Adriaan Bedner dalam karangannya Suatu 

Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum23 bahwa fungsi daripada hukum 

ialah membatasi kesewenang-wenangan dan penggunaan yang tidak semestinya 

dari kekuasaan negara dan melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari 

pelanggaran dan serangan warga lainnya, Definisi negara hukum menurut Adrian 

Bedner diklasifikasikan dalam 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, terdapat 

versi formal dan subtantis. Versi formal, hukum diartikan sebagai instrumen dan 

dasar bagi pemerintah, namun bungkam pada apa yang harus diatur oleh hukum. 

Pada versi subtantif, hukum digunakan untuk menyusun standar-standar untuk 

muatan-muatan norma yang harus terjustifikasi secara moral. Pendekatan yang 

kedua, diartikan oleh Raz mengenai The Rule of Law bahwa masyarakat harus taat 

pada hukum dan diatur oleh masyarakat. Tujuan dari hukum adalah pemerintah 

yang dibatasi oleh Hukum, Kesetaraan dihadapan hukum, ketertiban, keadilan yang 

terprediksi dan efisien, dan ketiadaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.  

Istilah negara hukum berkaitan dengan paham rechsstaat dan the rule of 

law, juga berkaitan dengan nomocracy yang berasal dari perkataan nomos dan 

cratos. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan, ialah kekuasaan 

oleh norma atau kedaulatan hukum.24Jadi dalam kaitannya dengan kekuasaan 

 
22 Lihat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.  
23 Adriaan Bedner, Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum, Terj. Myrna A. 

Safitri, Awaludin Marwan, Yance Arizona, Jakarta, 2011, h.149. 
24 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 

Jakarta, 2001, h.151 
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tertinggi dalam suatu negara, menurut paham nomokrasi, kekuasaan tertinggi ada 

pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum (dalam hal ini adalah 

kedaulatan hukum). Dalam buku Plato yang berjudul nomoi yang kemudian 

diterjemahkan dalam Bahasa inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar 

bagaimana ide nomokrasi sesungguhnya, yang sejak lama dikembangkan dari 

zaman Yunani Kuno.25 

Istilah rechsstaat mulai popular di Eropa sejak abad XIX meskipun 

pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah the rule of law mulai popular 

dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul 

Introduction to the study of the law of the constitution.26 

Unsur-unsur Rechsstaat dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari 

kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental sebagai berikut:  

a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; 

b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara 

berdasarkan pada teori Trias Politica; 

c. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah 

masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam 

kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang 

akan menyelesaikannya.27 

 
25  Jimly Asshiddiqie, ibid, h.151. 
26 Philipus M. Hadjon, “Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia”, dalam Kumpulan esai guna menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH., 

Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 75. 
27 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1989, h.151. 
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Stahl juga mengemukakan mengenai tipe negara hukum formil yakni negara 

yang memiliki jaminan terhadap hak-hak asasi, pemisahan kekuasaan, pemerintah 

berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi28mengartikan 

negara hukum adalah yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan 

penguasa memerlukan hukum tertentu dan harus berdasarkan atas undang-undang 

sebagaimana cita-cita untuk mewujudkan negara demokratis yang berlandaskan 

negara hukum.29  

Selain itu, AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikan 

pengertian the rule of law sebagai berikut: 

a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-

wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar 

hukum; 

b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa 

maupun bagi pejabat; 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-

keputusan pengadilan.30  

Konsep rechsstaat dan rule of law tersebut, meskipun terdapat perbedaan latar 

belakang antara kedua konsep ini, namun pada dasarnya kedua konsep itu 

 
28 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind. Hill Co., Jakarta, 1989, 

h.151. 
29 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, h.54. 
30 E.C.S. Wade & G. Gogfrey, Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of 

The Citizen and the Including Central and Local Government, the Citizen and the state and 

Administrative Law, 7 th Edition, Logmans, London, 1965, h.50-51.  
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berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga 

negara, berkenaan dengan perlindungan hak-hak dasar.31 

Pandangan mengenai negara hukum yang demokratis bagi Indonesia ialah 

negara yang menganut prinsip kedaulatan. Kedaulatan yang dimaksut termaktub 

dalam anlenia ke 4 UUD NRI 1945 “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. 

Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar, serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala 

tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku. Hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada 

konstitusi, maka pelaksanaan demokrasi juga harus berpuncak pada konstitusi. 

Sebaliknya, hukum harus diterapkan dan ditegakkan sesuai kehendak rakyat dalam 

UUD NRI 1945 yang merupakan general agreement.32 

Berkaitan dengan konsep demokrasi dan nomokrasi tersebut, apabila keduanya 

dianut secara bersama-sama dalam suatu negara, maka akan menghasilkan konsep 

negara hukum yang demokratis. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat yang ditentukan sendiri secara 

bersama-sama dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi, 

sebagai produk kesepakatan tertinggi seluruh rakyat. Proses ini dapat dikatakan 

 
31 E.C.S. Wade & G. Gogfrey, ibid, h.77. 
32 Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah 

Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.7. 
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sebagai bentuk kontrak sosial antara seluruh rakyat. Demokrasi dan nomokrasi 

menyatukan dua pendekatan, pertama, pendekatan kuantitatif dan mekanisme 

demokrasi. Kedua, pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan 

kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.33  

Sumber-sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum formil dan 

materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. 

Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. 

Disinilah suatu kaidah hukum memperoleh kwalifikasi sebagai kaidah hukum dan 

oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. 

Untuk menetapkan kaidah hukum tersebut diperlukan suatu badan yang berwenang. 

Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan dari 

substansi hukumnya. Dalam konteks sumber hukum tata negara, dalam bentuk 

formil yakni Pancasila dan hierarki peraturan perundang-undangan.34  

Perjalanan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia terbagi diantaranya 

Sistem Katatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS, Sistem ketatanegaraan 

Indonesia berdasarkan UUDS 1950, Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan 

UUD 1945 pasca amandemen. Perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia 

dari masa ke masa tersebut berkaitan dengan berjalannya roda pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh ketiga lembaga negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif. 

4.2 Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan Otoritarianisme 

 
33 Janedri M. Gaffar, ibid, h.6. 
34 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi 

Hukum Tata Negara FH UII dan CV “Sinar Bakti”, Jakarta Selatan, 1988, h.44. 
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Menurut Juan Linz, rezim otoriter adalah sistem politik dengan pluralisme 

politik yang terbatas dan tidak bertanggungjawab, tanpa mobilisasi politik yang 

intensif atau ekstensif. Seorang pemimpin atau sekelompok kecil dalam negara 

tersebut memaksakan kekuasaannya. Model kepemimpinan dalam sistem 

pemerintahan yang otoriter, dipimpin oleh penguasa yang bersifat Dictator yakni 

rezim pemerintah yang mewakili preferensi kelompok dari masyarakat atau tidak 

menerapkan demokrasi, dan memberikan hak-hak istimewa untuk elite tertentu.35  

Negara otoriter cenderung menggunakan kekerasan dalam perselisihan militer 

dan rawan akan sengketa internasional, sehingga diperlukan prinsip demokrasi 

dalam negara tersebut agar terhindar dari konflik antar negara. Konflik-konlik 

tersebut dapat berupa tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dan 

mempengaruhi karakteristik sosial/budaya.36  

Negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter tidak menempatkan prinsip 

demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Negara hukum yang menganut 

prinsip demokrasi dalam konteks di Indonesia menjadikan seluruh proses 

penyelenggaraan negara dari organ negara manapun untuk mencapai tujuan 

didirikannya negara RI yakni menjamin kesejahteraan rakyat, harus berdasarkan 

konstitusi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya negara 

 
35 Natasha M Ezrow, Erica Frantz, Dictators and Dictatorships: Understanding 

Authoritarian Regimes and Their Leaders, XIX 313 S. Continuum, New York, 2011, h.2.  
36 John Ishiyama, Ryan Conway, “Is there a monadic authoritarian peace: Authoritarian 

regimes, democratic transition types and the first use of violent force”, African Journal of Political 

Science and International Relations Vol. 2 (3), pp. 031-037, November 2008, h.32. 
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yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah negara yang menjamin kesejahteraan 

rakyat, menjamin keadilan dan hak asasi manusia.37 

Persamaan paham otoritarianisme dengan negara demokratis sama-sama 

memiliki hukum sebagai pedoman, yang membedakan adalah fungsi dari hukum 

tersebut. Konstitusi yang bersifat konstitusionalisme memiliki fungsi untuk 

transformasi yakni mengubah kekuasaan menjadi hukum, kemudian sebagai 

Informasi bahwa konstitusi memuat informasi: dari sub-sistem politik hingga 

masyarakat, juga memiliki fungsi Regulasi, informasi memiliki efek regulasi. 

Kanalisasi, konstitusi memberikan indikasi bagaimana masalah hukum dan politik 

harus diselesaikan.38  

Dalam negara yang menganut paham otoritarianisme, hukum digunakan sebagai 

alat untuk membenarkan tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, 

sehingga menjadi legal ketika pemerintah bertindak diluar dari batas perlindungan 

atas hak-hak asasi warga negaranya dan tidak menekankan atas nilai-nilai keadilan 

didalamnya. 

Mengutip tulisan Herlambang P Wiratraman39 bahwa Otoritarianisme berpindah 

kendalinya, dari the state new order’s centralised authoritarianism ke state-market 

decentralised authoritarianism. Sebagaimana dalam table berikut ini: 

Demokrasi Modern (Mainwaring, 

Brinks, dan Linan, 2001)  

State-market decentralised 

authoritarianism 

 
37 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, 

UI-Press, Jakarta, 1995, h.70. 
38 Herlambang P Wiratraman, 'Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme' bahan ajar 

perkuliahan di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2016. 
39 Herlambang P. Wiratraman, Op.cit, h.6 
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Eksekutif dan legislatif dipilih melalui 

pemilihan yang terbuka, bebas, dan adil 

Ya, dalam perangkap oligarki / politik 

kartel (electoral threshold) 

Hak untuk memilih Hak untuk memilih (Pemilu: sumber 

kuasa otoritarianisme modern) 

Hak-hak politik dan kebebasan sipil, 

termasuk kebebasan pers, kebebasan 

berserikat, dan kebebasan untuk 

mengkritik pemerintah tanpa 

pembalasan, secara luas dilindungi 

liberal-authoritarian Belusconian 

politics of media (2014-2019) 

Pihak berwenang terpilih memiliki 

kewenangan nyata untuk memerintah, 

karena mereka tidak tunduk pada 

kontrol pengawasan pemimpin militer 

atau ulama 

‘cartel friendly policies’ + tunduk pada 

oligarki politik-ekonomi 

 

4.3 Tinjauan Umum tentang Keadaan Darurat Kesehatan 

Keadaan darurat kesehatan di Indonesia disebabkan munculnya Covid-19 yang 

ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19), dibentuk karena penyebaran virus yang meningkatkan jumlah kematian dan 

dampak dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan 

serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, yang kemudian ditetapkan sebagai 

bencana nasional non alam dalam Keprres No.12 tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai 

Bencana Nasional. 

Keadaan darurat kesehatan tersebut, dikategorikan sebagai keadaan bahaya 

sesuai amanat dalam UUD NRI 1945 yakni: 

Pasal 12 UUD NRI 1945, bahwa: 
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“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya 

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”40 

Pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945, bahwa: 

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”41 

Pasal 22 ayat 2 UUD NRI 1945, bahwa: 

  “Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

 Rakyat dalam persidangan berikut.”42 

Pasal 22 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa: 

“Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus 

dicabut.”43 

keadaan bahaya dalam Article 4 (1) International Covenant for Civiland 

Political Rights (ICCPR) dinyatakan bahwa:  

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the 

existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present 

Covenant may take measures derogating from their obligations under the 

present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the 

situation, provided that such measures are not inconsistent with their other 

obligations under international law and do not involve discrimination solely 

on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.44” 

(Pada saat keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa dan 

keberadaannya secara resmi dicanangkan, Pihak Negara untuk Perjanjian 

saat ini dapat mengambil langkah-langkah yang menghina dari kewajiban 

mereka di bawah Perjanjian saat ini sejauh yang diperlukan secara ketat oleh 

eksigenisasi situasi, asalkan langkah-langkah tersebut tidak konsisten 

dengan kewajiban mereka yang lain di bawah hukum internasional dan tidak 

melibatkan diskriminasi semata-mata di dasar ras, warna, jenis kelamin, 

bahasa, agama atau asal sosial.) 

Makna situasi yang mengancam terhadap kehidupan bangsa dalam penelitian 

ini yakni keadaan yang membahayakan kesehatan, sebagaimana jaminan terhadap 

kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan hak asasi manusia untuk 

mendapatkan kesejahteraan yang harus diimplementasikan sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 

 
40 Lihat dalam Pasal 12 UUD NRI 1945.  
41 Lihat dalam Pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945. 
42 Lihat dalam Pasal 22 ayat 2 UUD NRI 1945. 
43 Lihat dalam Pasal 22 ayat 3 UUD NRI 1945. 
44 Article 4 (1) International Covenant for Civiland Political Rights (ICCPR) 
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yang kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan.  

Analisa mengenai keadaan bahaya dalam hal ini Penulis mengutip Herlambang 

P Wiratraman45 bahwa Penentuan situasi mengenai keadaan bahaya yang 

merupakan kewenangan dari Presiden, diperkuat dalam Pasal 1 Perpu No.23 tahun 

1959 tentang Penetapan Negara Bahaya, bahwa Presiden atau panglima tertinggi 

angkatan bersenjata untuk menentukan keadaan bahaya karena adanya darurat sipil 

atau darurat militer atau situasi perang dan pemberontakan, kerusuhan atau bencana 

alam serta mencabut status bahaya tersebut. Kemudian Undang-undang No.24 

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan ‘bahaya’ sebagai 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam yang mengancam dan 

menderita kehidupan dan kehidupan orang-orang yang disebabkan oleh alam 

dan/atau oleh non-alam, atau oleh faktor manusia yang mengakibatkan korban 

manusia, kerusakan lingkungan, kehilangan properti, dan pengaruh psikologis. 

Dalam Undang-undang ini, bencana dikategorikan dalam tiga jenis, yakni bencana 

alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ada dua jenis bencana yang disebut 

bencana alam dan konflik sosial yang masuk dalam bagian bencana sosial. 

Mengenai deklarasi, dalam undang-undang ini berlaku mengenai status darurat 

bencana nasional, darurat bencana provinsi dan darurat bencana kabupaten/kota. 

Mengenai konsep konflik sosial diartikan dalam Pasal 1 Undang-undang No.7 

tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial diartikan sebagai: 

 
45 Herlambang P. Wiratraman, “Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule 

of Law and Human Rights?”, Journal of Southeast AsianHuman Rights, Vol.4 Issue.1 June 2020, 

h.313 
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“Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau 

benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih 

yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang 

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu 

stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.46 

Upaya untuk mencegah darurat kesehatan kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Undang-undang RI No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam 

Undang-undang tersebut diatur mengenai Perlindungan atas gangguan kesehatan 

akibat dari penyakit baru atau penyakit lama yang mengakibatkan kedaruratan 

kesehatan akibat dari kemajuan transportasi dan perdagangan bebas. Undang-

undang ini juga mengatur status yang digunakan jika terjadi konflik sosial. Jika 

terjadi konflik sosial maka status yang digunakan adalah status negara konflik 

nasional, status negara konflik provinsi dan status negara konflik kabupaten/kota. 

Keempat undang-undang tersebut umumnya mengatur jenis bahaya yang sama 

tetapi dengan konsep yang berbeda. UU 23/1959 menyebutkan lima syarat yang 

menjadi bagian dari status darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. 

Sedangkan UU 24/2007 menggunakan status darurat bencana nasional, status 

darurat bencana provinsi dan status darurat bencana kota. UU 7/2012 menggunakan 

status negara konflik nasional, status negara konflik provinsi dan status negara 

konflik kabupaten/kota. Sedangkan UU 6/2018 menggunakan istilah PHE atau 

Kedar emergency Kesehatan Masyarakat. Dibandingkan dengan undang-undang 

tersebut, UU tentang 23/1959 adalah kerangka hukum tertua untuk kekuatan darurat 

di Indonesia. Yang paling relevan dari keempat undang-undang ini, terutama terkait 

penanganan hukum Covid-19 adalah UU 24/2007 tentang Penanggulangan 

 
46 Lihat dalam Pasal 1 Undang-undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial. 
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Bencana dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini dikarenakan 

Pasal 1 UU 24/2007 menunjukkan bahwa bencana non alam, termasuk epidemi. 

Sementara UU 6/2018 berkaitan dengan kesehatan dan kondisi pandemi. Mengenai 

keadaan darurat ini, yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah Indonesia 

memilih dan menegaskan status keadaan daruratnya dan menetapkan prinsip-

prinsip hak asasi manusia yang ditempuh dalam penetapan status daruratnya. 

Penanganan akan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 kemudian 

dipertegas dalam UU RI No.2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-undang. 

Aturan mengenai kewenangan Presiden dalam menentukan keadaan bahaya 

dan ihwal kegentingan yang memaksa tersebut berasal dari kedudukan Presiden 

dalam ketatanegaraan yang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan/kewenangan 

yang dimilikinya. Diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie47 bahwa wewenang 

Presiden yang biasanya dirumuskan dalam UUD diberbagai negara meliputi: 

kewenangan yang bersifat eksekutif yakni to govern based on the constitution, 

kewenangan yang bersifat legislative yakni to regulate public affairs based on the 

law the constitution, kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan 

 
47 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam 

UUD 1945, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004, h.75-77. 
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keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi 

hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang 

terkait erat dengan kewenangan pengadilan, kewenangan yang bersifat diplomatik, 

yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain dalam konteks hubungan luar 

negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai, kewenangan yang bersifat 

administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan 

kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Dalam prinsip Freies 

Ermessen yang dianut negara kesejahteraan bahwa tugas administrasi negara adalah 

pemerintah turut ikut serta dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.48 

5. Metode Penelitian  

5.1 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum (legal research) 

adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma 

hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan 

prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum 

(bukan hanya sesuai aturan) atau prinsip hukum.  

5.2 Pendekatan Masalah  

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yang pertama, yakni 

menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang 

ditelaah. Yang kedua, Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual 

 
48 Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara, buku bahan ajar mata kuliah Hukum 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, h.39. 
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(conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.  

Yang ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni 

dengan menggunakan studi sosio-legal, makna ‘legal’ dalam sosio-legal digunakan 

untuk mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan nalar hukum (legal 

reasoning). Sedangkan ‘sosio’ dalam studi sosio-legal merupakan pendekatan non-

hukum, baik yang terkait dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, budaya 

hukum, politik hukum, atau sejumlah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai 

objek kajiannya.49  

Sosio-legal bukan semata penelitian sosial tentang hukum, melainkan 

menggabungkan antara studi hukum (legal research) dan studi tentang hukum 

(social studies of law).50 Penelitian sosio-legal seperti halnya melihat hukum dan 

institusi hukum yang bekerja. Kombinasi antara studi hukum dan studi tentang 

hukum oleh penulis dalam Penelitian ini digunakan untuk menelaah aturan hukum 

mengenai peran demokrasi konstitusional dalam proses penanganan Covid-19  

sebagai problem normatif dan selanjutnya dibandingkan dengan fenomena 

penanganan keadaan darurat kesehatan. 

 
49 Herlambang P. Wiratraman dan Widodo D. Putro, “Tantangan Metode Penelitian 

Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia”, Mimbar Hukum, Vol.31, No.3, Oktober 2019, 

h.407. 
50 Herlambang P. Wiratraman, Studi Sosio-Legal sebagai studi interdisipliner, Makalah 

untuk Pelatihan Sosio-Legal, Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Epistema Institute, Jakarta, 

5 April 2016. 
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5.3 Bahan Hukum 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum 

yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri 

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum 

sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dengan dan menjelaskan 

mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, 

jurnal, tesis dan lainnya yang terkait dengan penelitian.  

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi 

peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum 

sesuai permasalahan penelitian.  

5.4 Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan langkah dasar pola nalar yang disebut reasoning 

based on rule yakni penelusuran peraturan perundang-undangan, yakni produk 

hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang 

isinya mengikat umum. Langkah ini merupakan langkah pertama yang dikenal 

sebagai statute approach. Langkah kedua yakni mengidentifikasi norma. Rumusan 

norma merupakan suatu proposisi. Sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri 

atas rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami 

konsep. Inilah langkah ketiga yang dikenal dengan conceptual approach.  

Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan rechtsvinding. 

Rechtsvinding dilakukan melalui dua teknik. Teknik pertama adalah interpretasi. 

Teknik kedua adalah konstruksi hukum yang meliputi analogi, penghalusan atau 
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penyempitan hukum dan argumentum a contrario. Fungsi rechtsvinding adalah 

menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada fakta hukum terkait. Langkah 

pengembangan dari penelitian dilakukan dengan memanfaatkan disiplin ilmu lain 

untuk memahami hukum dan bekerjanya hukum.  

6. Sistematika Penulisan 

Pada penyusunan penelitian hukum ini, dibagi menjadi 4 bab, serta masing-

masing bab terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai tujuan agar mempermudah 

pemahaman. Adapun sistematika penelitian hukum ini sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: latar 

belakang yaitu penjabaran dalam permasalahan yang diangkat, rumusan masalah 

yaitu ada dua isu hukum yang akan menjadi fokus pengkajian penelitian ini, tujuan 

penelitian yaitu adalah penyampaian yang akan dituju dalam penulisan hukum ini, 

metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum normatif serta dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB 

III, dan BAB IV. 

BAB II KONSEP, TEORI DAN HUKUM TERKAIT KETATANEGARAAN 

OTORITARIANISME 

1. Konsep, Teori dan Hukum Terkait Ketatanegaraan Otoritarianisme 

 1.1 Pengertian Otoritarianisme 

 1.2 Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Otoritarianisme 
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BAB III DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM MENCEGAH 

LAHIRNYA KETATANEGARAAN OTORITARIANISME PADA MASA 

DARURAT KESEHATAN DI INDONESIA 

1. Konsep Demokrasi Konstitusional 

 1.1 Pengertian Demokrasi Konstitusional  

 1.2 Ciri-ciri Negara yang Menganut Demokrasi Konstitusional 

2. Ketatanegaraan Otoritarianisme Pada Masa Darurat Kesehatan 

 2.1 Karakter Ketatanegaraan Otoritarianisme Pada Masa Darurat Kesehatan 

 2.2 Upaya Pencegahan Ketatanegaraan Otoritarianisme di Indonesia Pada 

Masa Darurat Kesehatan 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian hukum ini, yang mana mengenai 

kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta terdapat saran atau masukan tentang 

kendala yang menjadi fokus analisa. 

 

 


