


NASKAH AKADEMIK 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 01/NA/PPID/VIII/2022 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERLINDUNGAN PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA 

OVERSEAS INDONESIAN STUDENTS` ASSOCIATION ALLIANCE (OISAA) 

2022



1 | Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 
 

DAFTAR ISI 

 

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................... 3 

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................... 3 

B. IDENTIFIKASI MASALAH ................................................................................................ 5 

C. MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................................................... 5 

D. RUANG LINGKUP .............................................................................................................. 5 

E. METODE PENULISAN ....................................................................................................... 6 

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ........................................................... 7 

A. KAJIAN TEORETIS ............................................................................................................. 7 

1. Negara Republik Kesatuan Indonesia sebagai Negara Hukum ........................................ 7 

2. Hak Mendapatkan Perlindungan dalam Menempuh Pendidikan di Luar Negeri ........... 10 

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP PENYUSUNAN NORMA ................................. 13 

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ..................................................... 13 

2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan ................................................... 14 

3. Asas Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri..................................................... 16 

C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, PERMASALAHAN DAN KONDISI 

AKTUAL ............................................................................................................................. 17 

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG 

PERLINDUNGAN PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI .................................... 19 

1. Dampak Terhadap Pemerintah Republik Indonesia ....................................................... 19 

2. Dampak Terhadap Pelaku Usaha ................................................................................... 21 

3. Dampak Terhadap Masyarakat....................................................................................... 21 

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TERKAIT ..................................................................................................................................... 22 

A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ................................... 22 

B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri .......................... 23 

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ........................................ 27 

A. LANDASAN FILOSOFIS .................................................................................................. 27 

B. LANDASAN SOSIOLOGIS ............................................................................................... 29 

C. LANDASAN YURIDIS ...................................................................................................... 30 



2 | Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 
 

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN ..................................................................................................................................... 33 

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .................................................................. 33 

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG .................................... 33 

1. KETENTUAN UMUM .................................................................................................. 33 

2. MATERI PENGATURAN ............................................................................................ 34 

3. SANKSI ADMINISTRATIF ......................................................................................... 40 

4. KETENTUAN PIDANA................................................................................................ 40 

5. PENGAWASAN ............................................................................................................ 41 

6. PENYIDIKAN ............................................................................................................... 41 

7. KETENTUAN PERALIHAN ........................................................................................ 41 

BAB VI PENUTUP ...................................................................................................................... 42 

A. KESIMPULAN ................................................................................................................... 42 

B. SARAN................................................................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kebebasan dalam menempuh pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung juga 

turut mengakselerasi kreativitas pelajar untuk berupaya mencari jalur pendidikan formal di 

luar negeri, hal tersebut juga didukung dengan kemajuan teknologi di era digitalisasi dan 

informasi yang secara de facto telah membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) yang 

mengakibatkan cepatnya pertukaran informasi dan kesempatan yang termasuk namun tidak 

terbatas pada kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, per bulan April tahun 2020 

(dua ribu dua puluh) data internal Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia mencatat sebanyak 

50.889 (lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) dengan komposisi (i) 20.917 

(dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas) pelajar di wilayah Amerika-Eropa, (ii) 15.800 

(lima belas ribu delapan ratus) pelajar di wilayah Timur Tengah-Afrika dan (iii) 14.172 

(empat belas ribu seratus tujuh puluh dua) pelajar di wilayah Asia-Oseania, dapat dipastikan 

jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan kemudahan 

akses informasi terkait pendidikan di luar negeri. 

 

Sejauh ini, apabila ditinjau dari segi finansial dan kesempatan menempuh pendidikan di luar 

negeri, secara garis besar terdapat 2 (dua) jenis pelajar yang menempuh pendidikan di luar 

negeri yaitu pelajar yang mendapatkan beasiswa (baik dari pemerintah Indonesia, 

pemerintah negara tujuan pelajar atau swasta) dan pelajar yang tidak menggunakan beasiswa 

(self-funded). Dalam hal ini, walaupun terdapat berbagai macam jalur untuk menempuh 

pendidikan di luar negeri, seluruh warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di 

luar negeri sudah selayaknya diupayakan untuk diperlakukan sama dengan warga negara 

Indonesia yang menempuh pendidikan di Indonesia. Lebih jauh, kesamaan perlakuan yang 

dimaksud tidak serta merta menduplikasi hak dan kewajiban secara absolut, namun 

mengedepankan keadilan distributif yang secara umum dipahami sebagai bentuk keadilan 

yang diberikan kepada manusia berdasarkan jasa yang telah dilakukannya. Dalam kaitannya 

dengan hak pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di dalam negeri dan hak pelajar 

Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri sudah selayaknya diberikan melalui 
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konsep keadilan distributif, karena pelajar Indonesia di luar negeri tidak mungkin dapat 

diperlakukan sama dengan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di dalam negeri, 

karena terdapat banyak aspek yang tidak dapat diatur bahkan oleh pemerintah Indonesia, 

salah satu contohnya adalah adanya kaidah-kaidah hukum internasional yang tidak dapat 

diganggu gugat oleh negara lain.  

 

Dalam rangka supporting argument mengenai keadilan distributif di atas, permasalahan yang 

dihadapi pelajar Indonesia di luar negeri pun sangat bervariasi dan memiliki perbedaan 

signifikan dengan pelajar Indonesia di dalam negeri, beberapa contoh permasalahannya 

diantaranya adalah penipuan oleh agen pendidikan internasional dan nasional, perlindungan 

pelajar Indonesia saat keadaan kahar seperti bencana alam, konflik peperangan di negara 

tujuan pelajar, penyebaran penyakit secara internasional, permasalahan pelajar dengan 

institusi pendidikan setempat, permasalahan perdata dan pidana pelajar Indonesia di luar 

negeri, keberadaan organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia sebagai support bagi 

pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri dan 

lainnya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengaturan-pengaturan tersebut tidak dapat 

melewati batas-batas kaidah hukum internasional dan hukum domestik negara tujuan 

Pelajar. 

 

Oleh karena itu, dikarenakan adanya suatu perbedaan permasalahan yang ada sudah 

selayaknya pelajar Indonesia di luar negeri mendapatkan perlakuan yang berbeda dari 

pemerintah Indonesia, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat peraturan 

perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perlindungan pelajar Indonesia di 

luar negeri yaitu Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. Lebih 

jauh, baik pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun di luar 

negeri seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dasar terkait 

perlindungan dan jaminan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1)  jo. 

Pasal 28E ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Mengapa keterlibatan Pemerintah Negara Republik Indonesia perlu dimaksimalkan 

dalam perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri? 

2. Mengapa diperlukan aturan khusus yang mengatur perlindungan pelajar Indonesia di 

luar negeri? 

3. Mengapa diperlukan lembaga khusus yang menjalankan fungsi perlindungan pelajar 

Indonesia di luar negeri? 

4. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan 

usulan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri? 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud kegiatan ini ialah penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang 

perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri (selanjutnya disebut “RUU PP”) adalah untuk 

melakukan basis penyusunan gagasan pengaturan materi RUU PP terkait asas, prinsip dan 

urgensitas pengaturan RUU PP yang digunakan sebagai landasan penerbitan Undang-

Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. 

 

Tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya naskah akademik yang diharapkan dapat menjadi 

milestones RUU PP untuk selanjutnya diundangkan sebagai Undang-Undang Perlindungan 

Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang dalam bingkai besarnya untuk mengefektifkan 

perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri sebagai bentuk implementasi Pasal 28C ayat 

(1) jo. Pasal 28E ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. terhadap seluruh warga negara 

Indonesia secara identitas, tidak hanya terbatas pada teritorial semata. 

 

D. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup materi pengaturan perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri ialah batasan 

pemerintah Republik Indonesia dalam perlindungan, pengaturan dan perizinan agen 

pendidikan yang secara khusus memberangkatkan pelajar Indonesia ke luar negeri, 

perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri dalam keadaan kahar, pendataan terpadu 

pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri oleh kementerian terkait, 

eksistensi organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia sebagai support kepada pemerintah 
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Republik Indonesia dalam melaksanakan perlindungan, penguatan atase pendidikan dan 

pertahanan dan hal terkait lainnya. 

 

E. METODE PENULISAN 

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik RUU PP ini adalah dengan 

menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data-data kualitatif dan 

kuantitatif. Data-data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dalam rangka memperkuat 

aspek sosiologis, yuridis dan filosofis, lebih jauh juga menggunakan pendekatan komparatif 

dalam rangka membandingkan dengan bentuk regulasi negara lain serta peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia yang sudah ada. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. KAJIAN TEORETIS 

1. Negara Republik Kesatuan Indonesia sebagai Negara Hukum 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Dalam hal ini, menjadi suatu negara hukum tidaklah terbatas hanya pada 

menjadikan hukum sebagai dasar suatu kehidupan berbangsa dan bertanah air. Lebih 

jauh, menjadi negara hukum berarti menghormati hak asasi manusia warga negaranya 

karena dengan adanya pernyataan Indonesia adalah negara hukum secara otomatis 

mendeklarasikan bahwa Indonesia bukanlah merupakan negara yang beroperasi 

berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat) karena dalam hal ini hukum menjadi 

kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara (law supremacy). Namun, 

pelaksanaan negara hukum pada praktiknya juga tidak dapat secara absolut 

dilaksanakan sebagai suatu alat untuk mengatur manusia, sebaliknya harmonisasi 

hukum dan hak asasi manusia yang dirangkum oleh Prof. Satjipto Rahardjo dalam 

konsep hukum progresif yaitu “Hukum untuk Manusia, bukan Manusia untuk Hukum”.  

 

Dalam hal ini, konsep hukum progresif sangat tepat digunakan dalam RUU PP 

dikarenakan hukum harus bersifat progresif mengikuti kebutuhan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam konsep keadilan distributif yaitu memberikan keadilan 

sesuai dengan jasa atau kebutuhan manusia. Karena, dalam hal ini harus jelas terpisah 

terkait kebutuhan antara perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri dengan 

perlindungan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di dalam negeri, kedua hal 

tersebut tentu memiliki perbedaan kebutuhan yang signifikan dalam pelaksanaannya. 

Oleh karena itu, konsep hukum progresif milik Prof. Satjipto Rahardjo yang dipadukan 

dengan konsep keadilan distributif harus dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan 

RUU PP. 
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Sebagaimana disebutkan oleh Wahyudi Djafar dalam jurnal penelitiannya1, unsur-

unsur negara hukum dikerangkakan dalam beberapa prasyarat, sebagai berikut: 

a. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada 

penghormatan atas martabat manusia; 

b. Asas kepastian hukum yang mengandung beberapa asas sebagai berikut: 

i. Asas legalitas, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tiada perbuatan 

yang dapat dihukum apabila tidak terdapat hukumnya. Lebih jauh, Paul 

Johan Anslem von Feuerbach merumuskan asas legalitas ke dalam 3 (tiga) 

rumusan yaitu2 nulla poena sine lege (tidak terdapat pidana tanpa undang-

undang), nulla poena sine crimine (tidak terdapat pidana tanpa perbuatan 

pidana), dan nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana 

tanpa pidana menurut undang-undang); 

ii. Asas konstitusionalitas, yang pada pokoknya menjamin bahwa suatu 

undang-undang yang dibuat dan diundangkan tidak bertentangan dengan 

UUD NRI 19453 sebagai dasar prinsip dari pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang ada, salah satu contoh implementasi asas ini 

adalah dengan adanya Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 

oleh Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut dengan Judicial Review; 

iii. Asas supremasi hukum, menjamin bahwa konstitusional pelaksanaan dan 

penegakan hukum dalam proses politik yang diselenggarakan oleh 

eksekutif, legislatif dan yudikatif selalu bertumpu pada adanya suatu 

hukum4. Pada pokoknya, menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi 

dalam suatu penyelenggaraan negara di segala sektornya; 

iv. Asas non-retroaktif, pada pokoknya sebelum undang-undang mengikat 

sudah harus terlebih dahulu diundangkan serta diumumkan dengan layak5; 

 
1 Wahyudi Djafar, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit 

Negara Hukum di Indonesia (2010), Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, Hal. 151 – 174. 
2 Ach Tahir, Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia (2012), Al-Mazahib, Vol. 1 No. 2, Hal. 

271, Hal. 88. 
3 Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Udnang Terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945, Jurnal Media Hukum (2014)  Vol. 21 No. 1,  
4 Bambang Sugiono & Ahmad Husni MD, Supremasi Hukum dan Demokrasi, Jurnal Hukum (2000) Vol. 7 No. 14, Hal. 

71-82 
5 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  
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v. Asas peradilan bebas, pada pokoknya menjamin bahwa peradilan yang 

dijalankan harus bersifat imparsial, independen, objektif, adil manusiawi 

dan objektif dalam pelaksanaannya baik secara teori maupun praktik; 

vi. Asas non-liquet, pada pokoknya menyatakan bahwa hakim atau majelis 

hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada 

peraturannya atau ketidakjelasan peraturannya. Dalam hal ini, hakim 

diperkenankan untuk melakukan pencarian hukum dalam praktiknya (rechts 

findings); 

vii. Asas pemerintahan hukum, yang pada pokoknya jalannya pemerintahan 

harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dalam implementasinya, berlaku 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dapat 

ditemukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam 

beberapa undang-undang terpisah yang termasuk namun tidak terbatas pada 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 

lainnya. Dimana, setidak-tidaknya terdapat 13 asas  yang dianut yaitu asas 

kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, kemanfaatan, 

ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, 

pelayanan yang baik, tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas, 

proporsionalitas, profesionalitas dan keadilan; 

viii. Hak asasi manusia dalam konstitusi, pada pokoknya jaminan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia harus dirumuskan dan secara tegas disebutkan 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

c. Asas Similia Similibus yang terdiri dari equality before the law dan juga perlakuan 

yang sama bagi seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya, harus adanya suatu 

jaminan persamaan bagi seluruh warga negara dihadapan pemerintahan dan 

hukum dan juga adanya suatu mekanisme untuk menuntut suatu perlakuan yang 

sama bagi seluruh warga negara. 

d. Asas demokrasi yang pada pokoknya negara harus mengimplementasikan prinsip-

prinsip demokrasi yang termasuk namun tidak terbatas pada jaminan hak-hak 
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dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesempatan yang sama bagi 

seluruh warga negara dan lainnya; 

e. Pejabat pemerintah dan pemerintahan yang mengemban fungsi pelayanan publik. 

 

Pandangan lainnya, menurut Sri Soemantri Martosoewignyo, suatu negara hukum 

setidak-tidaknya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut6: 

a. Pemerintah dalam menyelenggarakan kewajibannya harus berdasarkan hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum); 

b. Berlakunya jaminan atas hak asasi manusia warga negara; 

c. Terdapat suatu pembagian kekuasaan dalam negara (saat ini, Trias Politica); dan 

d. Terdapat pengawasan dari badan peradilan kepada pemerintah (rechtterlijke 

controle). 

 

Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang menghargai hak asasi manusia dalam 

segala dimensi, perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri harus memiliki dasar 

hukum yang relevan dan kuat terlebih dahulu di level undang-undang agar pelaksanaan 

perlindungannya terjamin dalam bingkai demokrasi, hak asasi manusia dan negara 

hukum. Lebih jauh, para pelajar Indonesia di luar negeri juga merupakan aset bangsa 

yang sangat berharga, serta secara tidak langsung menjadi wajah Indonesia di luar 

negeri, dimana sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan pengarahan yang 

baik dari pemerintah Republik Indonesia. 

 

2. Hak Mendapatkan Perlindungan dalam Menempuh Pendidikan di Luar Negeri 

Dalam bingkai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu dasar hukum 

tentang kebebasan berpendidikan tercermin dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya menerangkan bahwa 

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk 

memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya 

agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, 

bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Dalam hal ini, apabila 

 
6 R. Sri Soemantri Martosoweignyo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hal. 29 
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ditafsirkan secara terminologis maka kebebasan pengembangan diri, memperoleh 

pendidikan dan mencerdaskan dirinya tidak hanya terbatas pada teritori Negara 

Kesatuan Republik Indonesia saja.  

 

Namun, lebih jauh hak tersebut melekat pada pribadi warga negara Indonesia tanpa 

mengenal lintas batas negara yang artinya dimanapun warga negara Indonesia 

menempuh pendidikan, negara harus tetap hadir dalam rangka mengakomodir hak 

warga negara. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari yurisdiksi keberlakuan hukum, 

praktik yurisdiksi diberlakukan ke dalam beberapa faktor, menurut terdapat beberapa 

perspektif yurisdiksi negara, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Yurisdiksi legislatif, dimana yurisdiksi suatu negara untuk menetapkan suatu 

peraturan untuk mengatur suatu objek yang tidak semata-mata bersifat domestik 

atau berada di dalam negeri; 

b. Yurisdiksi eksekutif, dimana negara memiliki hak, kekuasaan atau kewenangan 

untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap suatu 

objek yang tidak semata-mata bersifat domestik;  

c. Yurisdiksi yudikatif, dimana negara berhak mengadili pelanggar peraturan 

perundang-undangan walaupun terdapat faktor asing di dalamnya (sebagai 

contoh: dalam hukum pidana terdapat prinsip teritorial dan universalitas). 

 

Selanjutnya, dari perspektif ruang atau tempat objek yang diatur, yurisdiksi dapat 

digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Yurisdiksi teritorial atau yurisdiksi wilayah, dimana negara memiliki kekuasaan 

untuk menerapkan dan mengatur hukum terhadap objek (benda, orang, peristiwa 

hukum) yang berada di wilayahnya (laut, darat dan udara); 

b. Yurisdiksi kuasi-teritorial atau yurisdiksi teritorial semu, yaitu suatu yurisdiksi 

negara terhadap objek yang berada di tempat yang pada nyatanya bukan 

merupakan wilayah  negaranya. Namun, berdekatan atau tersambung dengan 

wilayah negara tersebut; 
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c. Yurisdiksi ekstra-teritorial, yaitu suatu yurisdiksi negara terhadap tempat atau 

daerah yang letaknya jauh di luar wilayahnya seperti ruang udara bebas, laut lepas 

dan lainnya (umumnya ditentukan melalui hukum internasional);  

d. Yurisdiksi universal, dimana merupakan suatu yurisdiksi yang dimiliki oleh 

seluruh negara atas peristiwa atau perihal tertentu (contohnya adalah jenis-jenis 

kejahatan umat manusia seperti genosida, perdagangan manusia, perdagangan 

gelap senjata api dan narkoba; dan 

e. Yurisdiksi eksklusif, dimana memberikan hak eksklusif bagi negara untuk 

melakukan eksploitasi manfaat ekonomi terhadap area laut tertentu seperti Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

 

Selanjutnya, berdasarkan perspektif objek yang diatur, yurisdiksi dapat dikategorikan 

menjadi sebagai berikut: 

a. Yurisdiksi personal (jurisdiction in personal), yaitu yurisdiksi negara terhadap 

orang atau subjek tertentu (baik orang atau badan hukum); 

b. Yurisdiksi kebendaan (jurisdiction in rem), yaitu yurisdiksi negara terhadap suatu 

benda di suatu tempat tertentu dimana fokus dari yurisdiksi ini merupakan suatu 

benda yang berada di luar teritori negara tersebut; 

c. Yurisdiksi pidana (criminal jurisdiction), yaitu yurisdiksi negara dalam rangka 

memberlakukan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana tertentu; dan 

d. Yurisdiksi sipil/perdata (civil jurisdiction), yaitu yurisdiksi negara dalam rangka 

menerapkan hukum perdatanya terhadap suatu peristiwa perdata tertentu di suatu 

tempat tertentu. 

 

Dalam hal ini, di luar pengaturan hak dasar warga negara Indonesia yang berada di 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 12 Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga merupakan dasar hukum 

yang dapat digunakan untuk memperkuat dasar perlindungan pelajar Indonesia untuk 

mendapat perlindungan dalam menempuh pendidikan.  
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Selanjutnya, mengingat naskah akademik ini bertujuan untuk merumuskan RUU PP 

(perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri), yang dimana tentu memiliki faktor 

khusus dibandingkan perlindungan pelajar Indonesia yang berada di dalam negeri, 

faktor tersebut adalah lokasi pelajar yang berada di bawah teritori negara lain yaitu di 

luar negeri. Namun, sebagaimana telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip yurisdiksi 

negara, maka batas negara tidak menjadi halangan bagi negara untuk melindungi 

warga negaranya di luar negeri, yurisdiksi yang dimaksud adalah Yurisdiksi Legislatif 

dan Yurisdiksi Personal, dimana negara dapat mengatur subjek hukumnya (dalam hal 

ini pelajar Indonesia di luar negeri) walaupun tidak berada di dalam teritori Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa pengaturan mengenai 

pelajar Indonesia di luar negeri tidak dapat menginfiltrasi hukum nasional tempat 

pelajar Indonesia berada. Artinya, perlu batasan-batasan yang diperhatikan dalam 

perumusan RUU PP agar tidak menyentuh yurisdiksi negara lain dalam 

implementasinya. 

 

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP PENYUSUNAN NORMA 

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi asas-asas sebagai berikut: 

a. Kejelasan tujuan 

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 

tujuan yang jelas yang hendak untuk dicapai. 

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. 

Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan 
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Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan. 

d. Dapat dilaksanakan 

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam 

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

f. Kejelasan rumusan 

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, 

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya 

g. Keterbukaan 

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan 

 

2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi atau isi dari suatu peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut: 

a. Pengayoman 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat 

b. Kemanusiaan 
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Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional 

c. Kebangsaan 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

d. Kekeluargaan 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e. Kenusantaraan 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

f. Bhinneka tunggal ika 

Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta 

budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

g. Keadilan 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat 

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, 

suku, ras, golongan, gender atau status sosial 

i. Ketertiban dan kepastian hukum 

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum 

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
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Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara 

 

3. Asas Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri 

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat asas-

asas penting lainnya terkait dengan perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri, 

sebagai berikut: 

a. Asas Persamaan Hak 

Dalam kaitannya dengan perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri, asas 

persamaan hak menjadi penting mengingat dalam pelaksanaannya harus terdapat 

perlindungan yang sama antara pelajar Indonesia di dalam dan di luar negeri baik 

dari segi pengambilan keputusan, sistem, perlindungan dan lainnya. 

Lebih jauh, asas persamaan hak memiliki arti memberikan hak yang sama 

terhadap seluruh warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan dimana 

saja tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yaitu dengan 

suatu peraturan tertulis yang bersifat netral dan umum. 

 

b. Asas Keberlanjutan 

Asas keberlanjutan juga merupakan asas yang penting dalam RUU PP, asas 

keberlanjutan dimaksudkan sebagai adanya tindakan yang bersifat kontinu, 

sistematis dan terstruktur dalam pengaturan terkait pendidikan warga negara 

Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, makna lain dari asas keberlanjutan adalah 

dengan adanya pengaturan-pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut dapat 

membuat suatu siklus yang memiliki kepastian hukum terkait dengan proses dan 

perlindungan warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. 

 

c. Asas Anti Perdagangan Manusia 

Asas anti perdagangan manusia menjadi penting dikarenakan saat ini pengawasan 

terhadap agensi pendidikan untuk memberangkatkan warga Indonesia ke luar 
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negeri untuk menempuh pendidikan sangat minim, sehingga sangat berpotensi 

menimbulkan kejahatan perdagangan manusia dalam implementasinya. Oleh 

karena itu, kehadiran RUU PP diharapkan dapat meminimalisir kejahatan 

perdagangan manusia dengan menciptakan suatu sistem kontrol yang efektif dan 

efisien dari kementerian terkait (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia). 

 

d. Asas Kemanfaatan 

Asas kemanfaatan dapat menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan RUU PP, 

dikarenakan pengaturan yang ada dalam RUU PP dimaksudkan untuk 

memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia, karena keselamatan dan 

keberhasilan warga negara Indonesia dalam menempuh pendidikan di luar negeri 

juga dapat berdampak baik terhadap perkembangan bangsa dan negara, yaitu 

dengan adanya gagasan gagasan dan pemikiran baru untuk menunjang kemajuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap berlandaskan kepada Pancasila 

dan UUD NRI 1945. 

 

e. Asas Perlindungan 

Asas perlindungan merupakan asas yang sentral dalam RUU PP, karena maksud 

dari perumusan RUU PP ini salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan 

terhadap perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, yang 

dimaksud dengan perlindungan bersifat luas yaitu sejak tahapan persiapan, 

keberangkatan, menjalani pendidikan dan kepulangan pelajar Indonesia dari luar 

negeri. 

 

 

C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, PERMASALAHAN DAN KONDISI 

AKTUAL  

Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia sebagai organisasi independen sejak lama telah 

menunjukkan kepedulian terhadap isu perlindungan pelajar, salah satunya adalah Satgas 
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Penipuan Agen Pendidikan7 dikarenakan maraknya penipuan yang terjadi terhadap para 

calon pelajar Indonesia8.  

 

Penipuan oleh agen pendidikan seharusnya dapat diantisipasi andai ada instrumen hukum 

yang mengatur pendataan dan verifikasi terhadap agen-agen pendidikan. Masyarakat 

seharusnya dapat mengakses dengan mudah informasi seputar legalitas dan penilaian 

performa agen pendidikan yang memberangkatkan pelajar ke luar negeri.  

 

Untuk itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mengisiasi forum-forum 

diskusi Bersama PPI negara maupun PPI kawasan sejak tahun 2020 hingga 2021, yang 

digawangi oleh Tim Kajian Perlindungan Pelajar (Tim KPP) Direktorat Penelitian dan 

Kajian PPI Dunia. Selanjutnya di tahun 2022, PPI Dunia juga membentuk Tim Adhoc yang 

terdiri dari anggota Tim KPP dan utusan dari PPID Kawasan Asia-Oseania, Timur Tengah-

Afrika, dan Amerika-Eropa.  

 

Pada pokoknya, diskusi-diskusi tersebut mengelaborasi permasalahan-permasalahan umum 

yang terjadi terhadap diri pelajar Indonesia di luar negeri, sebagai berikut: 

1. masalah dengan agen pendidikan, menyangkut legalitas hukum agen, kerahasiaan data 

pelajar, dan sejumlah penipuan oleh agen pendidikan kepada calon pelajar. Selain itu, 

banyak juga laporan mengenai skema beasiswa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau 

kontrak awal oleh pemberi beasiswa di luar negeri; 

2. tidak tersedianya data pelajar Indonesia di luar negeri yang reliable, faktual, dan 

tersentralisasi. Bahkan, ada informasi bahwa KJRI/KBRI di suatu negara mengandalkan 

pendataan pelajar yang dilakukan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di negara 

tersebut. Portal Lapor WNI milik Kementerian Luar Negeri pun masih kurang 

tersosialisasikan dengan baik; 

3. kurang maksimalnya peran KBRI terhadap pelajar Indonesia di beberapa negara dalam 

hal: 1) sosialisasi informasi (misal terkait prosedur permohonan bantuan/advokasi dari 

 
7 https://republika.co.id/berita/q0g7ot284/ppi-dunia-bentuk-satgas-penipuan-agen-pendidikan 
8https://www.merdeka.com/peristiwa/5000-mahasiswa-indonesia-tertipu-beasiswa-kuliah-di-asia-dan 

oseania.html 

https://www.merdeka.com/peristiwa/5000-mahasiswa-indonesia-tertipu-beasiswa-kuliah-di-asia-dan
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KJRI dan mekanismenya), 2) pemberian bantuan (misal dalam hal administrasi 

kependudukan setempat, advokasi hukum, kesehatan mahasiswa, dukungan 

keberlangsungan studi), dan 3) tidak adanya portal khusus pengaduan mahasiswa; Hal-

hal tersebut dapat dikarenakan oleh terbatasnya kewenangan maupun anggaran yang 

diberikan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri; 

4. situasi keamanan yang tidak kondusif di suatu negara, seperti perang, pelecehan seksual, 

rasisme, bencana alam, pandemi, dan lain-lain; 

5. Belum adanya jaminan kesehatan yang jelas di beberapa negara. KBRI di negara 

setempat pun tidak memiliki anggaran khusus apabila ada pelajar yang terkena masalah 

kesehatan berat yang tidak ditanggung oleh asuransinya. 

 

Setidaknya, lima hal tersebut secara umum merupakan permasalahan yang terjadi pada 

pelajar Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, Perhimpunan Pelajar Indonesia baik tingkat 

cabang, kota, negara dan dunia maupun KBRI di negara setempat masih kesulitan untuk 

melakukan bantuan yang bersifat riil terhadap pelajar Indonesia di luar negeri dikarenakan 

tidak adanya landasan hukum untuk melakukan hal tersebut, oleh karena itu segala upaya 

penanganan pastinya memiliki keterbatasan yang besar dalam rangka mengakomodir 

permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran negara dalam 

bentuk payung hukum perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri. 

 

 

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG 

PERLINDUNGAN PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI 

1. Dampak Terhadap Pemerintah Republik Indonesia 

Pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi tertinggi dalam negara tentu akan 

mengalami dampak yang besar, dalam hal ini dengan adanya pengaturan perlindungan 

pelajar Indonesia di luar negeri melalui RUU PP, maka pemerintah harus membuat 

suatu unit di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuat khusus 

untuk menindaklanjuti RUU PP, karena pengaturan dalam RUU PP salah satunya 

adalah adanya verifikasi dan pengawasan terhadap agen-agen pendidikan yang 

memberangkatkan warga negara Indonesia ke luar negeri, oleh karena itu sudah 
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seharusnya pemerintah memiliki tim khusus terkait dengan pengurusan agen-agen 

pendidikan tersebut. 

 

Pemerintah melalui Kantor Perwakilan RI di luar negeri memiliki tanggung jawab 

lebih terhadap pelajar Indonesia di luar negeri, dikarenakan Kantor Perwakilan RI di 

luar negeri adalah garda terdepan dalam melakukan perlindungan terhadap warga 

negara Indonesia yang berlokasi di luar negeri, dalam hal ini Kantor Perwakilan RI 

dapat melakukan penguatan fungsi terhadap atase pendidikan dan kebudayaan serta 

atase pertahanan dalam rangka melindungi pelajar Indonesia di luar negeri, serta 

Kantor Perwakilan RI yang belum memiliki atase yang mengurusi pendidikan harus 

membentuk atase yang dimaksud dengan cara yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 

Selanjutnya, RUU PP dapat menciptakan suatu sistem yang baik dalam proses 

pendidikan warga negara Indonesia di luar negeri serta dapat mendorong warga negara 

Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar negeri yang mana hal tersebut 

merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Lebih jauh, RUU PP dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikarenakan pemerintah 

dalam hal ini hadir dalam mengurusi pendidikan warga negara Indonesia baik di dalam 

dan di luar negeri. 

 

Terakhir, RUU PP tidak menimbulkan beban keuangan negara secara signifikan 

dikarenakan adanya penambahan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap 

agen pendidikan. Dalam hal ini, penambahan kewajiban ini dapat diintegrasikan di 

bawah direktorat jenderal terkait dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, lebih jauh dewasa ini mengenai pengawasan, verifikasi, sertifikasi 

dan lainnya sudah dapat dilakukan secara daring (dapat diintegrasikan dengan sistem 

online single submission) dengan efisien dan efektif. 
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2. Dampak Terhadap Pelaku Usaha  

Terhadap pelaku usaha, RUU PP tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan, 

karena terdapat banyak kewajiban tambahan bagi para pelaku usaha yang menjalankan 

bisnisnya dalam sektor pendidikan (lebih khusus, agen pendidikan yang 

memberangkatkan pelajar ke luar negeri). Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan 

yang bersifat wajib seperti standarisasi perjanjian pendidikan antara agen pendidikan 

dan calon pelajar, melakukan laporan kegiatan kepada kementerian terkait, kejelasan 

alamat dan badan hukum dan lainnya. 

 

Namun disamping adanya penambahan tanggung jawab terhadap pelaku usaha 

tersebut, RUU PP juga dapat menghadirkan iklim investasi yang baik di sektor 

pendidikan dikarenakan adanya kepastian hukum terhadap pendidikan pelajar 

Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, kepastian hukum akan membawa iklim 

investasi yang baik bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. 

 

3. Dampak Terhadap Masyarakat 

RUU PP memiliki dampak yang sangat baik terhadap masyarakat, dikarenakan pada 

dasarnya gagasan RUU PP ini untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat 

yang menempuh pendidikan di luar negeri. Dalam hal ini, pengaturan-pengaturan 

mengenai standarisasi perjanjian pendidikan, keamanan, kepastian hukum agen 

pendidikan dan lainnya. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

Pada saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang melakukan pengaturan 

khusus mengenai perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri. Namun, hukum nasional sudah 

melakukan pengaturan terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

 

A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006) 

Dalam kaitannya dengan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dalam 

penjelasannya UU 12/2006 menyatakan bahwa pembentukan UU 12/2006 menggunakan 

“Asas Perlindungan Maksimum”. Dalam hal ini, asas perlindungan maksimum yang 

dimaksud adalah “menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh 

kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar 

negeri”. Dalam hal ini, telah jelas bahwa pemerintah menegaskan memiliki tanggung jawab 

terhadap warga negara Indonesia tidak berdasarkan teritorinya namun berdasarkan 

kewarganegaraannya. 

 

Lebih jauh, asas yang terkandung dalam UU 12/2006 merupakan salah satu landasan yuridis 

lainnya di luar UUD NRI 1945. Dalam hal ini, asas “perlindungan maksimum” dalam RUU 

PP memiliki makna bahwa perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri tidak hanya terbatas 

pada saat pelajar berada di luar negeri saja. Namun, lebih dari itu perlindungan sudah 

dilakukan sejak saat warga negara Indonesia meninggalkan teritori Indonesia. 

 

Oleh karena itu, pengundangan RUU PP pada akhirnya tidak bertentangan dengan UU 

12/2006, justru keberadaan RUU PP menjadi salah satu implementasi yang baik dari asas 

perlindungan maksimum tersebut, dimana pada akhirnya pengundangan RUU PP akan 

menjadi suatu harmonisasi hukum yang baik dan tidak akan terjadi tumpang tindih hukum 

dengan UU 12/2006. Selanjutnya, harmonisasi yang dimaksud adalah kepastian hukum 

perihal kategori pelajar Indonesia yang mendapatkan perlindungan adalah pelajar yang 



23 | Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 
 

memiliki kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah 

diatur dalam UU 12/2006. 

 

B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU 37/1999) 

Selanjutnya, terdapat setidaknya 3 (tiga) pasal dalam UU 37/1999 yang mengatur mengenai 

perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, sebagai berikut: 

a. Pasal 19 UU 37/1999 

Pasal ini menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk memupuk 

persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri dan 

memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan 

badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. 

 

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 19 UU 37/1999 disebutkan bahwa perlindungan dan 

bantuan hukum termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia 

yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan. 

 

b. Pasal 21 UU 37/1999 

Pasal ini menyatakan bahwa apabila terdapat warga negara Indonesia di luar negeri yang 

terancam bahaya nyata, maka Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk 

memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, 

serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. 

 

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 21 UU 37/1999 menjelaskan yang dimaksud dengan 

bahaya nyata yaitu dapat berupa bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme atau 

bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap 

keselamatan umum, lalu pemulangan warga negara Indonesia yang dimaksud dilakukan 

secara terkoordinasi. 

 

Namun, keberlakuan ini dapat dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sepanjang 

kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dimungkinkan dengan 
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pertimbangan keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, 

terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dand dan 

lain-lain. 

 

c. Pasal 22 UU 37/1999 

Pasal ini menyatakan bahwa apabila terjadi situasi perang atau pemutusan hubungan 

diplomatik dengan suatu negara, maka Menteri Luar Negeri atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Presiden akan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk melakukan 

pengamanan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia. 

 

Pada pokoknya, ketiga pasal tersebut di atas memberikan perintah jelas kepada perwakilan 

Indonesia di luar negeri untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri baik karena 

adanya ancaman yang nyata, permasalahan hukum, perang atau pemutusan hubungan 

diplomatik. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia tentu termasuk 

dengan warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.  

 

Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa keberadaan RUU PP ini tidak 

semata-mata melakukan perlindungan warga Indonesia di luar negeri yang secara fisik berada 

di luar negeri, namun lebih jauh pengaturan sangat luas yang dimulai dari tahapan persiapan 

menempuh pendidikan. Maka, keberadaan RUU PP ini tidaklah menimbulkan suatu tumpang 

tindih peraturan dengan UU 37/1999. Sebaliknya, pengundangan RUU PP akan menjadi suatu 

harmonisasi hukum dengan UU 37/1999 dikarenakan tindakan, ketentuan, batasan dan 

pengaturan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri secara umum yang terkandung 

dalam UU 37/1999 dapat diimplementasikan dalam RUU PP sehingga menimbulkan suatu 

harmonisasi hukum, dan bukan merupakan suatu tumpang tindih hukum. 

 

Selanjutnya, terdapat salah satu contoh harmonisasi hukum yang baik terkait dengan 

perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dengan UU 12/2006 dan UU 37/1999 

yang dalam hal ini mengatur tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (“UU 
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39/2004”). Dalam hal ini, Pasal 80 UU 39/2004 juga turut mengatur mengenai perlindungan 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagai berikut: 

1. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; 

2. Pembelaan atas penemuhan hak-hal sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan 

perundang-undangan di negara TKI ditempatkan; 

3. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar 

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Selanjutnya, Pasal 78 UU 39/2004 juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan 

terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sebagai berikut: 

1. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; 

2. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat menetapkan jabatan 

Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu; dan 

3. Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 78 dan Pasal 80 UU 39/2004 tidak 

menimbulkan tumpang tindih hukum terhadap pengaturan serupa pada peraturan perundang-

undangan sebelumnya yaitu UU 37/1999, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat pengaturan 

baru terhadap perlindungan sebagaimana dimaksud. Dalam hal ini, dapat dilihat pada Pasal 

78 UU 39/2004 menegaskan bahwa Perwakilan Indonesia memberikan perlindungan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan  dimana secara tidak langsung yang dimaksud dengan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah sesuai dengan ketentuan 

UU 37/1999 dan peraturan turunannya, sehingga keberlakuan UU 39/2004 tidak 

menimbulkan suatu tumpang tindih hukum melainkan terjadi suatu harmonisasi hukum yang 

baik. 
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Oleh karena itu, pengundangan RUU PP tidak akan menimbulkan suatu tumpang tindih 

hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan warga 

Indonesia di luar negeri, dikarenakan materi-materi mengenai perlindungan pelajar Indonesia 

di luar negeri merupakan pengaturan baru dalam sistem hukum Indonesia. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. LANDASAN FILOSOFIS 

Landasan filosofis dalam upaya pengaturan perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri 

merupakan suatu implementasi dari hak dasar manusia sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. Karena itu, RUU PP memiliki landasan filosofis yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

Sebagaimana amanat dari UUD NRI 1945, pendidikan merupakan segala hak setiap warga 

negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara, dan secara filosofis hak menempuh 

pendidikan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada teritori wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, pada pokoknya secara filosofis sepanjang individu tersebut 

merupakan warga negara Indonesia maka negara wajib hadir untuk mengakomodir hak 

untuk menempuh pendidikan, dan lebih jauh UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia 

merupakan negara hukum (rechtstaat) dimana hukum merupakan panglima tertinggi 

(supremasi hukum) yang artinya kebutuhan pelajar Indonesia di luar negeri juga harus 

mendapatkan perlindungan berupa payung hukum yang kuat guna melegitimasi 

keterlibatan negara dalam hal tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap 

seluruh hak dasar warga negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pemahaman negara hukum di Indonesia dari 

perspektif sejarah dapat diuraikan sebagai berikut9 : 

1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Alinea ke-4 Mukadimah) 

Disebutkan bahwa negara hukum merupakan suatu perwujudan dari kebahagiaan, 

kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam suatu masyarakat negara hukum 

Indonesia Merdeka yang berdaulat secara sempurna. 

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS menyeburkan bahwa Republik 

Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi 

dan berbentuk federasi. 

 
9 Haporan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia (2016), Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, Hal. 131-

137 
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2. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 

Terkait dengan negara hukum dalam UUDS 1950, disebutkan bahwa “Maka demi ini 

kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk 

republik kesatuan, berdasarkan pengakuan keTuhanan yang Maha Esa, peri-

kemanusiaan, kebangsan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan 

kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan 

Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”. 

 

Selanjutnya, dalam BAB I Bagian I Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 dengan tegas 

menyatakan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara 

hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 

 

Apabila ditinjau dari segi filosofis, baik bentuk UUD NRI 1945, Konstitusi RIS 1949 

maupun UUDS 1950 sudah jelas bahwa founding-father Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mencita-citakan suatu negara hukum yang dapat memberikan keadilan sosial 

bagi masyarakatnya, hal tersebut juga disebutkan oleh Sunaryati Hartono yang menyatakan 

bahwa filsafat hukum yang dianut oleh founding-father negara Indonesia ialah Hak Dasar 

Manusia, baik secara kelompok atau perorangan10.  

 

Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat terkait implementasinya terhadap 

konsep negara hukum Indonesia juga memiliki peranan penting dalam penelusuran 

landasan filosofis atas perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri, dalam hal ini 

kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia menganggap pancasila sebagai 

suatu sistem pengetahuan, pedoman, dasar hidup bangsa yang mengandung realitas alam 

semesta, kemanusiaan, bangsa dan negara serta dijadikan suatu dasar penyelesaian masalah 

bagi manusia11. Oleh karena itu, dalam mencari dasar filosofis selain berpacu pada konsep 

dasar negara Indonesia juga harus melihat pada Pancasila sebagai implementasi nya 

 
10 Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. 

Arief Sidharta, S.H., Bandung: PT Refika Aditama 2008, Hal. 150 
11 Junaedi, Pancasila Sebagai Sisgtem Filsafat dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia (2018), Jurnal 

Ilmiah Indonesia, Vol. 3 No. 12, hal. 97 - 108 
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 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan pancasila sebagai suatu 

Staatsfundamentalnorm. Pada dasarnya, negara hukum saja tidaklah cukup dalam menjaga 

bingkai demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, di Indonesia negara hukum di 

implementasikan menggunakan Pancasila yang berguna sebagai pedoman konstitusi baik 

dalam perumusannya dan pelaksanaannya. 

 

Dalam kaitannya dengan perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri, terlebih dahulu 

harus mengelaborasi mengenai Pancasila, Pancasila sendiri terdiri dari 5 Sila yaitu (i) 

Ketuhanan yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan), (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

(Nilai Kemanusiaan), (iii) Persatuan Indonesia (Nilai Persatuan), (iv) Kerakyatan yang 

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Keadilan (Nilai 

Kerakyatan/Musyawarah) dan (v) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Warga Indonesia (Nilai 

Keadilan Sosial). Oleh karena itu, pengimplementasian negara hukum di Indonesia 

haruslah selalu mengandung ke-5 Sila tersebut. Dalam kaitannya dengan perlindungan 

pelajar Indonesia di luar negeri setidak-tidaknya dapat dimaknai melalui Nilai Keadilan 

Sosial dan Nilai Kemanusiaan (yang adil dan beradab). Dalam hal ini, keadilan untuk 

dilindungi sebagai pelajar harus didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia secara 

internasional, hal tersebut juga dilaksanakan dalam mendukung hak-hak asasi manusia dan 

hak dasar warga negara sebagai implementasi dari nilai kemanusiaan. 

  

Oleh karena itu, dikarenakan hak untuk mendapatkan pendidikan/hak kebebasan 

menempuh pendidikan merupakan hak dasar yang dikehendaki baik dalam UUD NRI 

1945, termaktub dalam cita-cita yang terkandung dalam filsafat hukum negara Indonesia 

dan Pancasila. Maka, hukum tertulis harus hadir untuk melindungi pelajar Indonesia baik 

di dalam maupun di luar negeri dalam menempuh pendidikan. 

 

B. LANDASAN SOSIOLOGIS 

Pada era teknologi ini sering disebutkan bahwa sekarang dunia sudah tidak memiliki batas 

yang membedakan suatu negara dengan negara lainnya (tidak dalam arti kedaulatan 

negara) atau umumnya disebut borderless world, arti dari makna ini adalah pertukaran 

informasi yang sangat masif dapat terjadi bahkan setiap detik dan menit, hal tersebut 
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berbanding lurus dengan kesempatan-kesempatan yang dapat diperoleh warga negara 

Indonesia dalam menempuh pendidikan. Dewasa ini, hampir seluruh warga negara 

Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri baik 

menggunakan biaya sendiri atau beasiswa yang ditawarkan negara atau swasta dikarenakan 

masif dan mudahnya mendapatkan informasi. Di sisi lain, institusi pendidikan di luar 

negeri juga membuka lebar-lebar pintu bagi seluruh warga dunia untuk menempuh 

pendidikan disana. 

 

Namun, di balik adanya kemudahan dalam mendapatkan kesempatan menempuh 

pendidikan di luar negeri terdapat juga permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti 

maraknya agensi pendidikan yang melakukan penipuan terhadap calon pelajar yang 

menempuh pendidikan di luar negeri, banyak kejadian yang merugikan pelajar di negara 

tempat pelajar menempuh pendidikan (perang, konflik politik, konflik agama, rasial dan 

lainnya), serta permasalahan-permasalahan lainnya yang telah diuraikan dalam naskah 

akademik ini. Dalam hal ini, secara sosiologis banyak permasalahan terkait menempuh 

pendidikan di luar negeri yang tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa adanya suatu 

pedoman dan pengaturan yang jelas. 

 

Oleh karena itu, mengingat kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum dan 

perlindungan hukum terhadap kegiatan pendidikan di luar negeri, sudah seharusnya negara 

turut terlibat dalam pemenuhan hak-hak masyarakat melalui pengesahan RUU PP. 

 

C. LANDASAN YURIDIS 

Dalam hal menempuh pendidikan, setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) landasan utama yang 

ditegaskan dalam UUD NRI 1945 terkait dengan pendidikan, sebagai berikut: 

1. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 

“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.” 
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Di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 ini setidak-tidaknya terdapat unsur yang 

mendukung perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri yaitu (i) berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan (ii) 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

Dalam kaitannya dengan hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi sudah jelas bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan pendidikan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan 

yang dijalani (ilmu pengetahuan dan teknologi), hal tersebut tidak dapat dimaknai 

sempit dengan menafsirkannya terbatas pada teritori Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, frasa “setiap orang” dalam awal Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 

mengeneralisir pengertian pihak yang berhak mendapatkan pendidikan secara luas 

terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, melalui unsur pasal ini 

dapat dimaknai bahwa seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dimanapun warga negara 

Indonesia tersebut berada, lebih jauh dikarenakan hal tersebut diatur dalam UUD NRI 

1945 dimana jelas hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk 

melindungi dan merealisasikan hak tersebut. 

 

Selanjutnya, terkait unsur berhak meningkatkan kualitas hidupnya dapat dimaknai 

bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang bersifat absolut untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya, dalam hal ini kata “kualitas” tidak dimaknai lebih 

jauh dalam pasal ini namun dalam kaitannya dengan keseluruhan Pasal 28C ayat (1) 

UUD NRI 1945, yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas hidup melalui 

kebebasan mendapatkan pendidikan. 

 

2. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” 
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Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 terdapat 2 (dua) unsur yang sangat 

menguatkan landasan yuridis perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri, yaitu 

adanya unsur (i) berhak memilih pendidikan dan pengajaran dan (ii) memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

 

Terkait dengan berhak memilih pendidikan dan pengajaran, hal tersebut sudah sangat 

jelas memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk dapat memilih pendidikan 

dan pengajaran, setelah sebelumnya dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 

disebutkan berhak mendapatkan pendidikan, selanjutnya unsur kebebasan dijelaskan 

dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, apabila ditafsirkan secara 

terminologis maka warga negara Indonesia juga berhak memilih pendidikan baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri dan negara memiliki kewajiban untuk 

mengakomodir pelaksanaannya. 

 

Selanjutnya, lebih jauh unsur memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali merepresentasikan dengan jelas bahwa warga 

negara Indonesia memiliki hak untuk meninggalkan teritori Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (dengan catatan, tetap menjadi warga negara Indonesia sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan memiliki hak untuk kembali. 

 

Oleh karena itu, apabila kedua unsur tersebut disatukan maka dapat dipahami bahwa 

warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih pendidikan di luar negeri dengan 

menjalankan pendidikan secara fisik di luar negeri (meninggalkan teritori Negara 

Kesatuan Republik Indonesia) lalu berhak kembali setelah menyelesaikan masa 

pendidikannya, dan oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka 

mengakomodir hak tersebut. Dalam hal ini, Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 

memperkuat legitimasi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan 

hukum dari negara dalam menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

 

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 

Pada pokoknya, jangkauan dan arah pengaturan RUU PP adalah untuk memberikan 

pembatasan dan keterangan mengenai hak dan kewajiban negara, pelajar Indonesia di luar 

negeri dan agen pendidikan baik dalam proses keberangkatan, proses pendidikan dan proses 

kepulangan pelajar Indonesia di luar negeri. 

 

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 

1. KETENTUAN UMUM 

Ketentuan umum pada pokoknya memuat rumusan akademik mengenai pengertian 

istilah dan frasa yang digunakan dalam RUU PP, yang termasuk suatu pengertian, 

definisi dan pembatasannya. Dalam hal ini, definisi dan batasan pengertian yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pelajar 

Pelajar merupakan setiap orang warga negara Indonesia yang menempuh 

pendidikan di luar negeri baik tingkat strata satu, strata dua, strata tiga atau lainnya 

yang setingkat dengan pendidikan tinggi. 

b. Calon pelajar 

Calon pelajar merupakan setiap orang warga negara Indonesia yang akan 

menempuh pendidikan di luar negeri baik tingkat strata satu, strata dua, strata tiga 

atau lainnya yang setingkat dengan pendidikan tinggi. 

c. Perlindungan pelajar 

Perlindungan pelajar merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan 

calon pelajar atau pelajar dalam rangka pemenuhan hak-haknya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Perjanjian pendidikan 

Perjanjian pendidikan merupakan perjanjian tertulis antara agen pendidikan 

dengan calon pelajar yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dalam rangka memberangkatkan calon pelajar ke luar negeri. 
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e. Pemerintah  

Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta para 

Menteri. 

f. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah Menteri yang 

membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Republik 

Indonesia. 

g. Agen pendidikan 

Agen pendidikan adalah badan hukum yang menjalankan usaha di bidang 

pendidikan yang berkaitan dengan memberangkatkan calon pelajar ke luar negeri. 

h. Beasiswa negara 

Beasiswa negara adalah tunjangan yang diberikan kepada Pelajar yang berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN/APBD). 

i. Beasiswa swasta 

Beasiswa swasta adalah tunjangan yang diberikan kepada Pelajar yang tidak 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). 

 

2. MATERI PENGATURAN  

a. Hak dan Kewajiban Pelajar Indonesia di Luar Negeri 

Sebagaimana telah disebutkan dalam jangkauan dan arah pengaturan di atas, RUU 

PP tidak hanya mengatur mengenai hak-hak pelajar, namun disamping itu juga 

memberikan kewajiban dan batasan kepada pelajar Indonesia di luar negeri 

sebagai percontohan warga negara Indonesia di luar negeri, yang dalam hal ini 

dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut: 

1) Hak Pelajar 

● Hak menempuh pendidikan di luar negeri; 

● Hak memperoleh informasi yang aktual mengenai kesempatan dan 

persyaratan studi ke luar negeri; 
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● Memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang Suku, Agama, Ras 

dan Antargolongan (SARA); 

● Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

● Memperoleh perjanjian pendidikan dengan bahasa indonesia atau 

bilingual; 

 

2) Kewajiban Pelajar 

● Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri 

maupun di negara tujuan studi; 

● Mantaati dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan perjanjian 

pendidikan; 

● Melaporkan dan memberitahukan tentang kedatangan dan keberangkatan 

pelajar pada KBRI di negara tujuan studi; dan 

● Menjaga nama baik, budaya, dan tata krama yang sesuai dengan nilai-

nilai pancasila pada saat melaksanakan studi di luar negeri. 

 

b. Materi Perjanjian Pendidikan 

Dalam rangka mencapai suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan studi pelajar 

Indonesia di luar negeri, sudah seharusnya ditetapkan suatu standar mengenai 

materi yang terkandung dalam perjanjian pendidikan antara agen pendidikan 

dengan calon pelajar, standar materi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Memuat identitas Para Pihak; 

2) Memuat informasi jangka waktu pendidikan; 

3) Memuat informasi mengenai jurusan calon pelajar, sistem pembelajaran dan 

output yang didapatkan pelajar setelah menyelesaikan masa studi; 

4) Memuat kewajiban-kewajiban calon pelajar baik sebelum keberangkatan, 

saat masa studi dan saat kepulangan; 

5) Memuat pengaturan mengenai skema pembiayaan studi, kehidupan dan hal 

lain yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan pelajar selama 

menjalankan masa studi; 
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6) Memuat pengaturan mengenai skema keberangkatan; 

7) Memuat pengaturan mengenai skema kepulangan; 

8) Memuat pengaturan mengenai keadaan kahar;  

9) Memuat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa; 

10) Memuat batasan-batasan tanggung jawab agen pendidikan dalam 

pelaksanaan masa pendidikan. 

 

Selain memenuhi materi-materi perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, 

perjanjian pendidikan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) Harus dibuat dalam bahasa indonesia atau bilingual; 

2) Harus ditandatangani di atas meterai dan di buat dalam 2 (dua) rangkap; 

3) Calon pelajar dan agen pendidikan harus menyimpan masing-masing 1 (satu) 

salinan asli perjanjian pendidikan selama masa pendidikan; 

4) Calon pelajar harus diberikan kesempatan untuk memahami dan mempelajari 

materi-materi yang ada dalam perjanjian pendidikan; 

5) Perjanjian pendidikan tidak dapat memuat hal-hal yang bersifat mengikat di 

luar masa studi (kecuali, perjanjian pendidikan dengan skema pembiayaan 

beasiswa negara atau swasta); dan 

6) Hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pendidikan harus 

memenuhi asas-asas perjanjian yang berlaku secara umum; 

 

c. Kategori Pelajar Indonesia di Luar Negeri 

Dikarenakan banyaknya variasi atau jalur calon pelajar dalam rangka menempuh 

pendidikan di luar negeri, maka RUU PP akan membagi kategori pelajar menjadi 

sebagai berikut: 

1) Pelajar Yang Tidak Menggunakan Agen Pendidikan; dan 

2) Pelajar Yang Menggunakan Agen Pendidikan. 

 

Terkait dengan Pelajar Yang Tidak Menggunakan Agen Pendidikan, artinya 

adalah calon pelajar yang berhubungan secara langsung dengan instansi 

pendidikan di luar negeri tanpa melalui perantara baik dalam proses 
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keberangkatan, masa studi dan kepulangan. Sebaliknya, Pelajar Yang 

Menggunakan Agen Pendidikan adalah calon pelajar yang tidak berhubungan 

secara langsung dengan instansi pendidikan di luar negeri namun menggunakan 

perantara yaitu agen pendidikan. 

 

d. Beasiswa Negara dan Beasiswa Swasta 

Sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan umum di atas, beasiswa negara 

merupakan tunjangan yang bersumber dari keuangan negara; dan beasiswa swasta 

merupakan tunjangan pendidikan yang tidak bersumber dari keuangan negara.  

 

Hal ini perlu dibedakan dikarenakan negara sebagai organisasi terbesar pasti 

memiliki extraordinary condition dimana tidak dimiliki oleh pihak swasta 

(sebagai contoh setelah pelajar selesai melakukan studi di luar negeri, maka wajib 

kembali ke tanah air). Namun, perlu dicatat apabila calon pelajar menyetujui 

seluruh ketentuan dalam perjanjian pendidikan tanpa adanya unsur dwang 

(ancaman/paksaan), dwaling (kekeliruan/kesesatan) dan bedrog (penipuan) maka 

ketentuan dalam beasiswa dapat berlaku dikarenakan dasar dari perjanjian 

pendidikan tetap mengacu pada Pasal 1388 KUHPerdata yaitu Asas Kebebasan 

Berkontrak. 

 

e. Pengaturan Agen Pendidikan 

Salah satu fokus dalam RUU PP ini adalah mengenai pengaturan agen pendidikan, 

dalam rangka mengakomodir hak menempuh pendidikan bagi seluruh calon 

pelajar. Dalam hal ini, pengaturan agen pendidikan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

1) Pengaturan mengenai badan hukum agen pendidikan 

Dalam hal ini, agen pendidikan seharusnya berbentuk badan usaha atau badan 

hukum agar pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan 

pengaturan dibandingkan perseorangan.  
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2) Verifikasi dan Pendaftaran Agen Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai 

kementerian yang membidangi bidang pendidikan di Indonesia memiliki 

perananan penting dalam rangka melakukan pendataan dan verifikasi agen 

pendidikan. Dalam hal ini, verifikasi dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

● Menerbitkan izin usaha kepada agen pendidikan, izin usaha tersebut 

dapat diterbitkan baik melalui Online Single Submission dengan 

pemenuhan komitmen atau portal pengajuan izin tersendiri milik 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 

● Menetapkan standar-standar yang harus dipenuhi agen pendidikan untuk 

menjalankan usaha; dalam hal ini, dapat diatur dalam peraturan menteri 

tersendiri sebagai peraturan turunan Undang-Undang Perlindungan 

Pelajar Indonesia di Luar Negeri; 

● Melakukan verifikasi legalitas sebelum menerbitkan izin usaha seperti 

akta pendirian dan perubahannya, SK menteri mengenai pendirian badan 

hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak, domisili badan usaha atau badan 

hukum, daftar penanggung jawab perusahaan, bukti kerja sama agen 

pendidikan dengan universitas atau institusi pendidikan di luar negeri, 

dan lainnya; 

● Mewajibkan agen pendidikan untuk selalu melakukan pelaporan 

mengenai identitas pelajar yang diberangkatkan ke luar negeri; dalam hal 

ini, pelaporan dapat dilakukan per 3 (tiga) bulan atau per 6 (enam) bulan 

yang memuat nama, alamat, negara tujuan dan nama institusi pendidikan 

negara tujuan; 

● Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga dapat 

membuat database yang bersifat terbuka untuk umum terkait informasi 

agen pendidikan yang sudah terdaftar; 

 

f. Aspek Keamanan Pelajar Indonesia di Luar Negeri 
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Saat ini, masih belum ada payung hukum di level undang-undang yang 

melindungi pelajar Indonesia di Luar Negeri, pada saat ini peraturan terkait 

perlindungan pelajar belum memiliki pengaturan yang bersifat khusus. Oleh 

karena itu, dengan tetap mempertimbangkan dan menghormati kaidah-kaidah 

hukum nasional negara tujuan pelajar dan hukum internasional, kepastian hukum 

dalam perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri setidak-tidaknya dapat 

mencakup beberapa aspek, sebagai berikut: 

 

1) Perlindungan Pelajar Dalam Rangka Kejadian Kahar 

Dalam keadaan kahar atau force majeure tentu dibutuhkan upaya-upaya luar 

biasa, dan dalam hal ini negara melalui KBRI-nya dapat mengupayakan hal 

tersebut dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang sedang 

menempuh pendidikan di luar negeri, yaitu sebagai berikut: 

● Pemerintah Republik Indonesia dapat mengupayakan perlindungan 

dengan cara memulangkan, mengungsikan atau melindungi para pelajar 

di luar negeri apabila terjadi huru-hara, peperangan, kudeta 

pemerintahan, bencana alam, wabah penyakit dan lainnya dengan tetap 

berkoordinasi dengan instansi negara pelajar; 

● Mengatur mengenai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam 

rangka memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar 

negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan 

kebiasaan-kebiasaan internasional; 

● Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Pendidikan pada Perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri (apabila ada Perwakilan Republik 

Indonesia yang belum memiliki atase pendidikan, maka melalui undang-

undang perlindungan pelajar dapat diwajibkan pembentukannya) yang 

pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

● Lebih mengaktifkan peran Perwakilan Republik Indonesia dalam bidang 

pendidikan di luar negeri, agar terjadi unifikasi mengenai kewajiban yang 

harus dijalankan serta batasan-batasan yang ada. 
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2) Perlindungan Pelajar Dalam Rangka Permasalahan Hukum di Luar Negeri 

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini juga dapat mengupayakan 

pendampingan hukum terhadap pelajar Indonesia di luar negeri baik dalam 

ranah pidana atau perdata, beberapa rumusan yang dapat diatur dalam RUU 

PP mengenai pendampingan hukum adalah sebagai berikut: 

● Mengupayakan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan negara tempat pelajar berada, kebiasaan dan hukum 

internasional; 

● Memberikan pembelaan atas tuduhan, serta pemenuhan hak sesuai 

dengan perjanjian pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan di 

negara pelajar; dan 

● Membuka konsultasi hukum baik secara dalam jaringan maupun luar 

jaringan terkait dengan permasalahan hukum pelajar Indonesia di luar 

negeri baik yang belum, akan atau telah terjadi. 

 

3. SANKSI ADMINISTRATIF 

Sanksi administratif dapat diberlakukan terhadap agen pendidikan yang telah terdaftar 

di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pelanggaran yang 

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dapat diatur dalam peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, sanksi 

administratif terhadap agen pendidikan terdaftar dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

● Teguran Lisan; 

● Teguran Tertulis; 

● Denda; 

● Pembekuan Izin Usaha; dan/atau 

● Pencabutan Izin Usaha. 

 

4. KETENTUAN PIDANA 

Ketentuan Pidana dalam RUU PP dapat dijatuhkan kepada agen pendidikan yang 

melakukan tindak pidana terhadap calon pelajar atau pelajar Indonesia yang 

menjalankan studi di luar negeri. Tindak pidana dapat berupa penipuan baik yang 
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merugikan secara finansial maupun diri pribadi, selain itu hal-hal seperti perdagangan 

manusia, kerja paksa dan lainnya dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. 

  

5. PENGAWASAN 

Dalam RUU PP ini perlu diatur mengenai pihak yang berwenang untuk mengawasi 

kegiatan pendidikan terhadap calon pelajar atau pelajar Indonesia yang melakukan 

studi di luar negeri. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat 

membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan atau hal lainnya yang 

dapat diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau instrumen 

hukum lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

6. PENYIDIKAN 

Dalam RUU PP ini juga perlu ditegaskan bahwa mengenai proses penyelidikan, 

penyidikan dan proses pidana lainnya tetap menggunakan Undang-Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya, tidak 

dibutuhkan pembentukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun, pihak 

kepolisian juga tetap harus selalu berkoordinasi kepada kantor Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri tempat pelajar berada, dalam rangka mendapatkan informasi 

untuk proses penyelidikan dan penyidikan. 

 

7. KETENTUAN PERALIHAN 

Ketentuan peralihan dapat dirumuskan untuk mengatur mengenai masa peralihan dan 

tahap pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. 

Ketentuan ini diperlukan dalam rangka harmonisasi hukum Undang-Undang 

Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. Dimana seluruh peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri yang telah 

ada akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian pada Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

 

1. Pelajar Indonesia di luar negeri harus perlakukan sama dengan pelajar Indonesia di 

dalam negeri karena hak untuk menempuh pendidikan tidak memandang batas 

teritorial negara, sepanjang pelajar tersebut masih berstatus warga negara Indonesia 

maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan memastikan 

hak tersebut terakomodir dengan baik. 

2. Keterlibatan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat diperlukan 

karena akan berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan regulator 

mengenai perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri baik pada saat persiapan, 

keberangkatan, masa studi dan kepulangan. 

3. Dalam negara hukum yang selalu mengedepankan dasar hukum dalam melakukan 

tindakan-tindakan yang diperlukan, keberadaan peraturan perundang-undangan sangat 

diperlukan lebih khusus mengenai suatu hal yang belum memiliki pengaturan dalam 

rangka memberikan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia. 

4. Landasan Filosofis dalam pembentukan RUU PP adalah merupakan perwujudan dari 

negara hukum serta sebagai implementasi atas keadilan sosial terkait persamaan hak 

warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menempuh 

pendidikan.  

5. Landasan Sosiologis dalam pembentukan RUU PP adalah mengakomodir kebutuhan 

masyarakat dalam borderless world yaitu turut berpartisipasi dalam tatanan kehidupan 

dunia internasional salah satunya dengan menempuh pendidikan di luar negeri yang 

dalam hal ini setiap saat jumlah warga negara Indonesia yang ingin menempuh 

pendidikan ke luar negeri semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya pengaturan 

dalam RUU PP.  
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6. Landasan Yuridis dalam pembentukan RUU PP adalah sebagai tanggung jawab negara 

dalam rangka mengimplementasikan Pasal 28C ayat (1) jo. Pasal 28E ayat (1) UUD 

NRI 1945. 

 

B. SARAN 

Sebagai tindak lanjut atas kajian pembentukan RUU PP dalam Naskah Akademik ini, maka 

dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan pemilahan, penambahan atau pemutakhiran atas materi muatan RUU PP 

sebagaimana telah diuraikan dalam Naskah Akademik ini, pemilahan tersebut dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pembahasan dengan stakeholders yang terkait 

dengan perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri. 

2. Segera melakukan perancangan RUU PP, serta memasukannya ke dalam Program 

Legislasi Nasional sebagai usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Eksekutif) atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Yudikatif). 

3. Perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga setingkat kementerian yang bertugas 

untuk melindungi pelajar Indonesia di luar negeri. 

 

 

 

 

 


