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Kajian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Nasional dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

Komnas HAM RI melakukan kajian dan analisis atas UU PSDN dalam perspektif HAM 

sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang – Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hasil kajian diuraikan sebagai berikut: 

1. Menimbang Asas Kesemestaan, Kejuangan, Kebersamaan dan Gotong Royong vis a 

vis dengan Asas Keselamatan Insani 

Naskah Akademis UU PSDN menegaskan bahwa Bangsa Indonesia menganut prinsip 

kesemestaan dalam pertahanan Negara. Asas kesemestaan serta asas kejuangan, 

kebersamaan, dan gotong-royong yang dimuat dalam Pasal 2 UU PSDN, dikhawatirkan 

membahayakan keselamatan rakyat, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak 

kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan hati nurani, serta beragama (Hak Menolak Wajib 

Militer Karena Alasan Keyakinan dan Hati Nurani [Conscientious Objection]), dan hak atas 

milik. Pertahanan Negara dalam arti menghadapi ancaman agresi pada intinya adalah 

menjadi kewajiban Negara cq. Tentara Nasional Indonesia yang merupakan komponen 

utama. Dalam hal warga sipil dilibatkan dalam pertahanan Negara, maka lebih tepat dengan 

memperkuat ketahanan sosisal, ekonomi, dan budaya sebagai basis pertahanan yang 

berbasis pada keselamatan insani secara hakiki.  

 

2. Definisi dan Ruang Lingkup Ancaman 

Di dalam UU PSDN, diatur tentang beberapa jenis ancaman, diantaranya ancaman 

nonmiliter dan ancaman hibrida. Namun, definisi atas kedua jenis ancaman tersebut harus 

dibatasi pada ruang lingkup yang tegas dan terukur agar definisinya tidak potensial meluas 

mencakup konflik horizontal, permasalahan sosial, dan/atau penegakan hukum atas tindak 

pidana. Ruang lingkup ancaman pada UU PSDN seharusnya fokus pada pertahanan Negara, 

bukan pada keamanan nasional dan/atau tindak pidana. 

 

 

 



3. Warga Negara dalam Bela Negara 

UU PSDN terkesan kuat bahwa bela negara adalah upaya untuk membangun kekuatan 

masyarakat sipil membantu kekuatan TNI melalui mobilisasi komponen cadangan dan 

komponen pendukung. Alasan dasar bela negara oleh komponen cadangan dan/atau 

komponen pendukung sangat umum, yang mengakibatkan bias dalam kebijakan dan 

prektiknya. Idealnya bela negara yang melibatkan masyarakat sipil ini didasari pada 

kebutuhan untuk menghadapi ancaman yang jelas. 

 

4. Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana sebagai Komponen 

Cadangan dan Komponen Penudukung Pertahanan Negara 

Penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional 

sebagai komponen pendukung yang diatur dalam Pasal 23 UU PSDN harus diharmonisasi 

dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hal yang terpenting adalah pengaturan ini 

harus melindungi hak atas milik dari setiap orang yang hak kepemilikannya dan/ atau hak 

pengelolaannya diambilalih Negara sebagai komponen pendukung. 

 

5. Sentralisasi Urusan Pertahanan Negara 

Adanya aturan pembiayaan pertahanan negara dalam UU PSDN yang juga dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), maka hal tersebut sudah tidak sesuai dengan 

sentralisasi pertahanan negara yang telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf b Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

6. Pidana bagi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 

Pasal 46 UU PSDN menentukan bahwa terhadap komponen cadangan diberlakukan hukum 

militer, seharusnya tidak dapat diberlakukan demikian, karena pada dasarnya komponen 

cadangan yang merupakan unsur sumber daya manusia adalah tetap sebagai warga sipil. 

Berdasarkan kajian ini, Komnas HAM RI merekomendasikan perubahan UU PSDN, mencakup 

perubahan asas-asas yang akan berkonsekuensi merubah ketentuan-ketentuan turunannya yang 

diatur dalam Undang-Undang ini. Asas dalam sebuah peraturan perundang-undangan menjadi hal 

yang sangat mendasar, yang berpengaruh kepada keseluruhan peraturan perundang-undangan. 

Komnas HAM RI berpandangan asas keselamatan insani lebih tepat dalam konteks pertahanan 

Negara untuk melindungi hak atas hidup, hak atas rasa aman, sesuai prinsip consentious objection, 

dan hak atas milik.  

     Jakarta, 19 Maret 2021 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 

 

 

Sandrayati Moniaga 

Komisioner Pengkajian dan Penelitian 


