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KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, yang telah
melimpahkan rahmatNya sehingga Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum
Terkait Sistem Hukum Acara Perdata dapat diselesaikan. Dalam RPJMN 2015-2019
penegakan hukum perdata juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk dibenahi.
Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang hukum dalam kurun waktu
2015-2019 adalah: 1). Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka
penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata
yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok
rentan dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas;
dan 2). Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi
warga negara. Untuk mencapai sasaran tersebut ditentukan arah kebijakan dan
strateginya berupa Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan
Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Dalam rangka mengawal pelaksanaan agenda tersebut, maka penguatan
pembangunan hukum memiliki peran penting. Pembangunan hukum, haruslah dilihat
secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk
membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju,
sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan
berkepastian. Proses pembangunan hukum berkaitan erat dengan (i) proses
pembentukan hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan (law making
process), (ii) proses pelaksanaan dan penegakan (law enforcement), dan (iii) proses
pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum
dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (legal
awareness) yang di dalamnya mengandung unsur evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
BPHN memandang perlu melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan melakukan
penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Acara
Perdata dengan menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu: (1) kesesuaian antara jenis, hierarki
i

dan materi muatan peraturan perundang-undangan; (2) kejelasan rumusan ketentuan
peraturan perundang-undangan; (3) penilaian terhadap materi muatan peraturan
perundang-undangan; (4) potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan (5) efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan, agar upaya penguatan
sistem hukum acara perdata dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2015-2019. Hasil analisis dan
evaluasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ini berupa rekomendasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang dievaluasi, yaitu: (1) perubahan peraturan
perundang-undangan; (2) pencabutan peraturan perundang-undangan; atau (3)
peraturan perundang-undangan tersebut dipertahankan. Rekomendasi hasil analisis dan
evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh kelompok kerja menjadi bahan penyusunan
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi
dalam RPJMN 2020-2024, dan juga digunakan sebagai bahan perencanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional serta
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menentukan kebijakan
dan regulasi hukum acara perdata dalam kerangka sistem hukum nasional.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hukum acara perdata atau yang sering juga disebut hukum perdata formal
adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang
bertindak di depan pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang
kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak sekaligus
memutus perkara dengan adil, bagaimana melaksanakan keputusan hakim yang
kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum
perdata materiil itu dapat berjalan dengan semestinya, sehingga terwujud
tegaknya hukum dan keadilan.1 Beberapa alasan yang dikemukan mengenai
pentingnya pengaturan hukum acara perdata antara lain: pertama, menjamin
kepastian hukum dimana setiap orang berhak mempertahankan hak perdatanya
sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum
perdata yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dapat dituntut melalui
pengadilan. Kedua, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan,
mempertahankan dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiil dalam
praktik melalui perantaraan peradilan.
Dalam RPJMN 2015-2019 selain pelaksanaan hukum pidana, penegakan
hukum perdata juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk dibenahi. Sasaran
yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang hukum dalam kurun waktu
2015-2019 adalah: 1). Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka
penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan
perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan
dan kelompok rentan dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang
profesional dan

berintegritas; dan 2). Terwujudnya penghormatan,

1

Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1975),
hlm.13
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perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. 2 Untuk
mencapai sasaran tersebut ditentukan arah kebijakan dan strateginya berupa
“Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat,
merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional.”3
Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional
perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,
terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi,
terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan
strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di
bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak,
perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim
court), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi. 4
Saat ini penyelesaian sengketa perdata di pengadilan masih menggunakan
ketentuan yang bersumber dari Het Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan
Reglement Buitengewesten (RBg). Selain HIR dan RBg, terdapat juga Wetboek op
de Burgerlijke Rechtvordering atau yang biasa disingkat RV yang pada masanya
merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan
Eropa. HIR, RBg dan RV masih tetap berlaku hingga saat ini sebagai hukum acara
perdata berdasarkan aturan peralihan UUDNRI Tahun 1945. 5 HIR dan RBG
maupun Rv dalam praktik dunia peradilaan sekarang telah banyak dilengkapi
oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5
2

Lihat Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 halaman 650 dimana Agenda Pembangunan Nasional berupa memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya disusun 6 sub
agenda prioritas. Salah satu dari 6 agenda prioritas tersebut adalah peningkatan penegakan hukum
yang berkeadilan dimana sasarannya adalah sebagaimana tersebut dalam paragraf ini.
3
Ibid, Buku I RPJMN 2015-2019
4
Ibid, Buku I RPJMN 2015-2019
5
Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum
diadakan yang baru terdapat dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 Perubahan
Keempat
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Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
Sehingga, hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah6
dan tidak ada lagi perbedaan antara HIR, RBG maupun RV karena peraturan
tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku. 7
Pengaturan yang tersebar dibanyak tempat ini berpotensi menimbulkan
inkonsistensi dalam pelaksanaannya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara
ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. 8
Sayangnya minimnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur halhal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang ini berdampak pada kesulitan
dalam praktek peradilan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung
sesuai dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA).9
Disamping itu beberapa permasalahan lain yang ditemukan dalam praktek
peradilan akibat kekosongan hukum acara perdata tersebut adalah sulitnya
proses eksekusi putusan, panjangnya proses penyelesaian perkara dengan nilai
gugatan tertentu, dan tahapan penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat
pertama yang berbiaya tinggi. Padahal dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam
penjelasan pasal menjelaskan yang dimaksud dengan “sederhana” adalah
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan
efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya
6

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg diakses
tanggal 8 Januari 2018
7
Sayangnya, pemberlakuan HIR dan RBg menjadi hukum nasional tidak dituangkan secara formal
dalam undang-undang sebagaimana misalnya pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sebagai hukum
positif.
8
Lihat http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55dd7d17d0e7d/perma-masih-jadi-solusi-hukumacara-perdata-di-indonesia
9
Dalam praktik, undang-undang ini sering dikalahkan oleh peraturan setingkat “Surat Edaran
Mahkamah Agung” yang tidak jelas statusnya dalam sistem peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Contohnya: lembaga paksa badan (gijzeling) yang masih berlaku dalam HIR dan RBG
dihapuskan
oleh
Surat
Edaran
Mahkamah
Agung.
Lihat
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg
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ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak
mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan
keadilan.
Faktanya permasalahan terkait dengan biaya tinggi dalam sengketa di
pengadilan seringkali menjadi keluhan masyarakat. Keluhan mengenai hal ini
tidak saja terjadi pada sengketa terkait bisnis seperti kepailitan, paten, merek,
dan kontrak dagang namun juga terjadi pada sengketa terkait wanprestasi,
perbuatan melawan hukum, perkawinan dan waris Islam.10 Anggapan biaya yang
tinggi dalam beracara di pengadilan membawa dampak tersendiri misalnya
beberapa tahun silam sebagaimana diberitakan oleh media cetak ataupun
televisi ketika seorang pengusaha meninggal dunia karena ditagih oleh debt
collector kartu kredit yang diterbitkan oleh salah satu bank. Penagihan
tunggakan utang dengan menggunakan jasa debt collector sebenarnya sudah
diketahui oleh masyarakat luas. Namun kemudian mengapa bank menempuh
jalur ini untuk menagih tunggakan hutang kliennya? Hal ini diakibatkan karena
biaya perkara perdata yang harus dikeluarkan oleh bank jika menempuh jalur
pengadilan tidak akan sepadan dengan total tunggakan hutang seorang
nasabah. Hal ini belum ditambah dengan jika dalam perkara perdata, bank akan
menggunakan jasa pengacara yang bisa mencapai Rp 100 juta.11
Selain permasalahan terkait dengan biaya yang tinggi, kesulitan dalam
melaksanakan eksekusi putusan pengadilan merupakan permasalahan yang juga
dihadapi dalam hukum acara perdata. Walaupun secara tegas Pasal 54 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata
10

Lihat
http://regional.kompas.com/read/2011/12/09/09172296/Pengadilan.Mahal..9.dari.10.Janda.Tak.Bisa.U
rus.Cerai sebagaimana dikatakan oleh Ketua Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kalimantan
Barat bahwa 9 dari 10 janda di Kalimantan Barat tidak dapat mengakses pengadilan agama untuk
mengurus perceraian. Hal ini disebabkan mahalnya biaya perkara dan transportasi ke pengadilan.
Lihat juga http://www.metrosulawesi.com/article/mahal-biaya-berperkara-di-pn-poso, akibat tidak
adanya Pengadilan Negri di beberapa wilayah Sulawesi mengakibatkan biaya berperkara di
Pengadilan Negeri Poso menjadi tertinggi dari kabupaten lain. Dalam perkara perdata misalnya, biaya
pendaftaran perkaras dihitung berdasarkan radius wilayah tempat perkara.
11
Lihat https://janneshutapea2010.wordpress.com/2011/04/28/hotman-paris-bank-pilih-debt-collectorkarena-biaya-pengadilan-mahal/
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dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan, namun
terhadap ketentuan dalam ayat (2) ini diberi pembatasan sebagaimana
disebutkan dalam ayat (3) bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Nangroe Aceh
Darussalam, diketahui beberapa penyebab sulitnya eksekusi antara lain: 1).
Adanya upaya hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk melawan
putusan pengadilan, sehingga perkara tersebut mentah kembali, sebelumnya
putusan sudah dapat dieksekusi akhirnya tertunda oleh adanya upaya hukum
tersebut. 2). Karena perikemanusiaan yang tidak mungkin pemohon eksekusi
memaksakan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan di
mana menyangkut dengan perikemanusiaan yang dalam praktek ditemukan
termohon eksekusi harus membongkar rumah di atas tanah tereksekusi.
3).Karena objek eksekusi masih tersangkut perkara lain. 4). Karena tidak adanya
biaya pemohon eksekusi sehingga tertundanya eksekusi. 5). Karena tidak adanya
bantuan keamanan baik oleh ketidaksediaan pihak keamanan sendiri dan juga
oleh karena tidak ada jarninan keamanan di lapangan, serta lokasi eksekusi jauh
di pedalaman sehingga sulit dijangkau oleh pihak keamanan dan petugas
eksekusi.12
Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan
panjangnya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pada prinsipnya
terdapat beberapa tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan
negeri, dimulai dari mengajukan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak,
upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal,
replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua,
penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut
memerlukan waktu antara 3 sampai dengan enam bulan. Namun kemudian jika

Hasanuddin, “Kajian tentang Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata (Studi Kasus di
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)”, Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, hlm. 105
12
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salah satu pihak tidak puas atas putusan hakim, masih dimungkinkan upaya
hukum lain baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
Terhadap permasalahan ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan baik itu
peraturan maupun surat edaran. Salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi
Dan Pengadilan Negeri yang menghimbau agar ditingkat pengadilan negeri dan
ditingkat pemeriksaan perkara diharapkan tidak melebihi 6 bulan sejak
diterimanya gugatan. Namun dalam prakteknya tidaklah semudah itu. Beberapa
hal yang menyebabkan panjangnya proses beracara di pengadilan antara lain
dikarenakan kondisi yang terjadi di lapangan, seperti ketika para pihak yang
berperkara berlainan kota sehingga menyulitkan kehadiran para pihak dari sisi
pemanggilan yang berhubungan dengan kehadiran dalam pemeriksaan
perkara.13 Selain itu karakter penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang
memang memiliki karakteristik seperti proses yang formal, keputusan dibuat
oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim), para pihak tidak terlibat
dalam pembuatan keputusan, sifat putusannya memaksa dan mengikat
(coercive and binding), orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang
bersalah), Persidangan bersifat terbuka dan apabila ada pihak yang tidak puas
atas putusan hakim, maka dapat mengajukan upaya hukum lain.14 Karakter
inilah yang seringkali dianggap tidak efektif dan efisien.
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura disebutkan
bahwa dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang
perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus
rupiah atau kurang. Oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat
diminta supaya pemeriksaan perkara diulang oleh Pengadilan Tinggi yang
berkuasa dalam daerah hukum masing-masing. Ketentuan tersebut sebenarnya

Pramono Sukolegowo, “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di
Lingkungan Peradilan Umum,” Jurnal dinamika Hukum Vol.8 No. 1 Januari 2008
14
Anita Afriana, “Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Acara Perdata Vol.1 No. 1,
Januari-Juni 2015
13
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telah memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menyelesaikan
perkara-perkara sederhana dengan nilai yang tidak melebihi Rp 100,-. Jadi
dibawah nilai tersebut tidak diperkenankan banding. Ketentuan ini sebenarnya
juga mengakomodir peyelesaian sengketa yang cepat dan ongkos perkara yang
juga lebih murah.15
Ketentuan undang-undang ini kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung
dengan mengeluarkan Peratuan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun
2008 tentang Mediasi di Pengadilan hal ini bertujuan agar pemeriksaan perkara
tidak berlanjut pada tahapan berikutnya karena telah tercapai perdamaian.
Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pemberlakuan PERMA ini perlu
dilakukan dalam kajian tersendiri.
Sebagaimana telah diuraikan secara panjang diatas bahwa proses
penyelesaian perkara yang panjang, memakan waktu dan biaya tinggi dapat
membawa dampak seperti: pertama, melemahnya kepercayaan masyarakat
pada lembaga pengadilan. Hal ini ditandai dengan minimnya jumlah perkara
perdata (termasuk di dalamnya sengketa kontrak bisnis) yang diajukan ke
pengadilan kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) perkara per tahunnya. 16 Kedua,
dapat mempengaruhi iklim kemudahan berbisnis atau berusaha (ease of doing
business) di Indonesia. Kewenangan peradilan yang beririsan dengan
kemudahan berusaha ada ketika pelaku usaha atau pihak terkait terjadi
perselisihan dengan melibatkan lembaga pengadilan (kewenangan pengadilan
pada penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan). 17
Oleh karena itu perlu mendorong optimalisasi hukum acara perdata yang
akan dapat mendorong efisiensi penyelesaian perkara perdata. Hal ini juga akan
dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing
perekonomian nasional. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mendorong hal
15

Op.Cit., Sukolegowo
Buku II RPJMN 2015-2019 hlm.7-5. Bandingkan dengan jumlah perkara perdata yang menjadi
tunggakan perkara di Mahkamah Agung, termasuk perkara perdata sederhana. Backlog cases
(tunggakan perkara) adalah perkara yang masih belum diputus oleh Mahkamah Agung sampai dengan
tanggal berakhir pada tahun pelaporan. Data tunggakan perkara ini dapat diperoleh dari laporan
tahunan Mahkamah Agung.
17
Lihat
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2de4f788e7/ma-berperan-tingkatkankemudahan-berusaha-di-indonesia, akses tanggal 8 Maret 2016
16
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tersebut adalah melakukan analisis dan evaluasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara perdata agar dapat
direkomendasikan upaya pembenahan dan penyesuaian peraturan perundangundangan yang terkait.18
Hal ini pada prinsipnya sejalan dengan program agenda prioritas Joko
Widodo dan Jusuf Kalla yang dikenal dengan Nawa Cita yaitu pertama, pada
poin menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kedua, membuat
pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada
upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan
melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu,
dan lembaga perwakilan. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara
konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan
dengan

restrukturisasi

organisasi

birokrasi

pemerintah,

meningkatkan

kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja
pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja
pelayanan publik.19
Berkaitan dengan persebaran hukum acara perdata berdasarkan
inventarisasi awal yang telah dilakukan setidaknya terdapat kurang lebih 50
peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa jenis peraturan
seperti Undang-Undang (berjumlah 39),

Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (berjumlah 2), Undang-Undang Darurat (berjumlah 1),
Peraturan Pemerintah (berjumlah 9) dan Peraturan Presiden (berjumlah 2). Hasil
inventarisasi awal menunjukkan beberapa pasal di dalamnya berisi ketentuan
acara perdata.

18

Lihat Buku II RPJMN 2015-2019 halaman 7-5 yang menyebutkan Penyelesaian perkara perdata
yang relatif sederhana dan cepat masih jauh dari yang diharapkan. Dengan mendorong optimalisasi
proses mediasi di pengadilan dan penyederhanaan prosedur perkara perdata untuk gugatan sederhana
maka diharapkan akan dapat mendorong efisiensi penyelesaian perkara perdata. Hal ini juga akan
dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing perekonomian nasional.
19
Lihat Buku II RPJMN 2015-2019 hlm.7-13
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Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari konsep pengujian
peraturan perundang-undangan (executive review) yang selama ini belum begitu
dikenal dalam praktek ketatanegaraan dibandingkan konsep judicial review, atau
legislative review. Analisis dan evaluasi hukum ditujukan untuk menilai: (1)
kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundangundangan; (2) kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) keterpenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan
materi muatan; (4) potensi disharmoni ketentuan peraturan perundangundangan; dan (5) efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan.
Dari berbagai latar belakang di atas Pada Tahun 2017, Badan Pembinaan Hukum
Nasional melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum menilai peraturan
perundang-undangan terkait sistem hukum acara perdata.
Hasil analisis evaluasi ini adalah berupa rekomendasi terhadap status
peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu: (1) diubah; (2) dicabut;
atau (3) dipertahankan. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi
hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional
(DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan
masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.

B. Permasalahan
Permasalahan yang hendak dijawab melalui kegaiatan analisis dan evaluasi
hukum ini adalah sebagai berikut:
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1. Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum
acara perdata sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan peraturan
perundang-undangan?
2. Apakah norma dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
sistem hukum acara perdata telah dirumuskan secara jelas?
3. Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum
acara perdata memenuhi asas Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan,
Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan
Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban dan Kepastian
Hukum, Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan serta indikatornya?
4. Apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan, hak dan kewajiban,
perlindungan dan penegakan hukum yang terkait dengan sistem hukum
acara perdata?
5. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan sistem hukum acara perdata?

C. Tujuan Kegiatan
1. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian antara jenis, materi muatan, dan
hierarki peraturan perundang-undangan yang terkait hukum acara perdata.
2. Menganalisis dan mengevaluasi kejelasan rumusan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara perdata.
3. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian materi muatan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara pidana dengan asas
materi muatan perundang-undangan beserta indikatornya.
4. Menganalisis dan mengevaluasi potensi disharmoni ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara perdata.
5. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan hukum acara perdata.
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D. Ruang Lingkup
Kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai Hukum Acara Perdata
meliputi beberapa kegiatan yaitu analisis dan evaluasi mandiri oleh anggota
Pokja terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, diskusi
bersama narasumber, diskusi publik dengan para pemangku kepentingan di
daerah, serta Focus Group Discussion dengan para pemangku kepentingan.
Objek analisis dan evaluasi hukum mengenai Hukum Acara Perdata, meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
9. Beberapa ketentuan hukum acara perdata dalam Herzien Inlandsch
Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
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E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum
Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja mengacu pada
Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional tahun 2016. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam
beberapa tahap kerja sebagai berikut:
1. Inventarisasi
Analisis dan evaluasi hukum diawali dengan menginventarisasi
Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga peraturan perundangundangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang terkait dengan
Hukum Acara Perdata
2. Penilaian
Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah
melakukan penilaian dengan menggunakan lima dimensi yang meliputi:
a. Dimensi Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai
dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena
norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan,
sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih
lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm).
b. Dimensi Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang
memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik
penulisan, penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan
yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa
subjektif, pembakuan makna kata, ungkapan atau istilah yang
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digunakan secara konsisten, pemberian definisi atau batasan
artian secara cermat, sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
c. Dimensi Materi Muatan
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundangundangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
d. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama
untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1)
kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4)
penegakan hukum.
e. Dimensi

Efektivitas

Implementasi

Peraturan

Perundang-

Undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta
berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana
manfaat dari pembentukan

suatu peraturan perundang-

undangan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Perumusan Simpulan
Pada tahap ini, pokja akan mengolah setiap hasil temuan, baik yang
berasal dari kerja mandiri maupun masukan dari masyarakat dan
pemangku kepentingan
4. Perumusan Rekomendasi
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Rekomendasi terdiri atas umum dan khusus. Rekomendasi umum berisi
saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang
bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum.

F. Personalia Pokja
1. Penanggung Jawab

: Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H.

2. Ketua

: Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

3. Sekretaris

: Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.

4. Anggota

: Dr. Edmon Makarim, SH.,LL.M
Dr. Drs. Kardjono, S.H.,M.Hum
Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H
Ibnu Basuki Widodo, S.H.,M.H
Joko Indiarto, SH
Rivai Kusumanegara, SH.,MH
Apri Listiyanto, S.H.
Iis Trisnawati, S.H
Viona Wijaya, S.H.

5. Staf sekretariat

: Karno

G. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel berikut:
No

Agenda

3

1

Rapat Umum Pokja

2

Rapat

1

4

5

6

7

8

9

10

11

Presentasi

Anggota Pokja
3

Rapat

1

Presentasi

Review
Anggota

Pokja oleh Narasumber
4

Diskusi Publik

8

14

5

Rapat

2

Presentasi

Anggota Pokja
6

Rapat

2

Review

Presentasi

Anggota

Pokja oleh Narasumber
7

Rapat

3

Presentasi

Anggota Pokja
8

Rapat

3

Presentasi

Review
Anggota

Pokja oleh Narasumber
9

FGD

10

Rapat

pembahasan

laporan akhir

Keterangan:
1. Rapat Pokja sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
-

Jumat, 27 Januari 2017

-

Kamis, 23 Maret 2017

-

Rabu, 24 Mei 2017

-

Senin, 30 Oktober 2017

2. Rapat dengan Narasumber sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:
-

8 Juni 2017 dengan narasumber Prof. Dr. Huala Adolf, Adolf, S.H., LL.M.,
Ph.D., FCBArb. (Wakil ketua BANI, Guru Besar Universitas Padjdjaran) untuk
memperoleh masukan terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase.

-

30 Oktober 2017 dengan narasumber Prof. Dr. M. Saleh (wakil ketua
Mahkamah Agung, 2013-2016) untuk mendapat review terhadap temuan
sementara Pokja.

-

22 November 2017 dengan narasumber Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
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Mahkamah Agung) untuk mendapat review terhadap temuan sementara
Pokja.
3. Diskusi Publik dilaksanakan di Padang pada tanggal 27 April 2017 dengan
Narasumber:
a. Pocut Eliza, S.Sos., S.H.,M.H.
b. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
c. H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H.
d. Dwi Prasetyo Santoso,S.H.,M.H.
e. Yuswadi, S.H., M.H.
f. Sigit Priyono, S.H., M.H.
4. Focus Group Discussion dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2017 di Badan
Pembinaan Hukum Nasional dengan Narasumber:
-

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.

-

Dr. Teddy Anggoro (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Dengan 15 (lima belas) orang Pembahas yang berasal dari :
1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung
2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
3) Pengadilan Niaga Jakarta
4) Kejaksaan Agung
5) Bidang Kurator, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
6) Bidang Notariat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
7) Fakultas Hukum Universitas Indonesia
8) Djokosoetono Research Centre, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
9) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
10) Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) Law Firm
11) Alibudiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) Law Firm
12) Ikatan Hakim Indonesia
13) Ikatan Notaris Indonesia
14) Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
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15) PT Rouse Consulting

BAB II
KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada dimensi pertama, penilaian dilakukan untuk melihat apakah peraturan
perundang-undangan yang ada telah memiliki jenis, hierarki, dan materi muatan
yang tepat. Maka dalam dimensi ini, terdapat setidaknya dua hal yang akan dinilai
yakni kesesuaian hirarki, serta kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang
diatur.
A. Kesesuaian hierarki
Perihal hierarki peraturan perundang-undangan beranjak dari teori hierarki
norma hukum (stufentheorie) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan kemudian
dikembangkan oleh muridnya, Hans Nawiasky. Kelsen berpendapat bahwa suatu
norma hukum akan selalu bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi
(yang di atasnya) kemudian menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang
lebih rendah.20 Validitas dari suatu norma hukum ditentukan oleh kesesuaiannya
dengan ketentuan yang ditentukan oleh suatu norma hukum lain yang menjadi
landasan norma hukum tersebut.21 Norma yang menentukan pembentukan norma
lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut
peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.22
Hans Nawiasky mengembangkan teori Kelsen dengan mengelompokkan
norma hukum ke dalam empat kelompok besar : norma fundamental negara;
aturan dasar negara / aturan pokok negara; undang-undang ‘formal’; dan aturan
pelaksana; dan aturan otonom.23 Nawiasky menegaskan bahwa norma yang di

20

Raisul Muttaqien (Penerjemah), Hans Kelsen: Teori Umum tentang Hukum dan Negara
(Terj.), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011 Hlm. 179
21
Ibid.
22
Raisul Muttaqien (Penerjemah), Op.cit.
23
Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, Penerbit Yogyakarta, Yogyakarta, 2007,
Hlm. 44-45
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bawah akan selalu berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian
seterusnya.
Pada dimensi ini, akan ditelaah apakah suatu peraturan perundang-undangan
telah memenuhi prinsip ini. Suatu peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan
Pemerintah harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yaitu
Undang-Undang, dan seterusnya. Apabila ditemukan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan ternyata tidak memiliki sumber dan dasar pembentukan yang
jelas, maka hal tersebut akan dicatata sebagai temuan.

B. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan tertentu.
Istilah ini diperkenalkan oleh Hamid S. Attamimi yang mengandung makna “materi
muatan yang khas, hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang (wet)”.24
Rosjidi Ranggawidjaja mengungkapkan bahwa pada hakekatnya, jenis peraturan
perundang-undangan adalah ibarat wadah.

Pembedaan wadah menunjukkan

adanya pembedaan muatan yang diwadahi.

Mengacu pada analogi tersebut,

menjadi logis bahwa implikasi dari ketidaksesuaian antara bentuk peraturan
perundang-undangan dengan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk
membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut (vernietigbaar). Apa-apa
saja yang menjadi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan dapat
ditelusuri dalam pendapat para ahli/ doktrin. Di bawah ini merupakan indikator
untuk menilai kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan
perundang-undangan:
NO.

JENIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

INDIKATOR

24

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit
Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 53
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NO.

JENIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

1.

Undang-Undang

2.

Peraturan Pemerintah

3.

Peraturan Presiden

4.

Peraturan Daerah

INDIKATOR
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun
1945, yang meliputi:
1. HAM
2. Hak dan kewajiban warga Negara
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara
serta pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan Negara
Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang
Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan MK
Melaksanakan
ketentuan
Undang-undang
(diperintahkan secara tegas)
Melaksanakan ketentuan Undang-Undang sepanjang
diperlukan (tidak diperintahkan secara tegas)
Tindak lanjut Putusan MA
Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang
Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan
Pemerintah
Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan
Tindak lanjut Putusan MA
Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan
atributif)
Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan
delegatif)
Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan PerundanganUndangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)
Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja ini adalah sebagai
berikut:
No.
1.

Indikator

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah

Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun
1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

4
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2.

Perintah Undang-Undang
untuk
diatur
dengan
Undang-Undang

3.

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah Pusat

4.

Tindak lanjut Putusan MK

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Arbitrase
dan
Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang
Kepailitan
dan
Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris

2

2

0

Pada dimensi pertama ini, peraturan perundang-undangan yang di evaluasi tidak
ditemukan permasalahan atau ketidak sesuaian hierarki. Seluruh peraturan
perundang-undangan telah sesuai untuk diatur dalam level undang-undang.
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BAB III
KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memperhatikan
asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, salah satunya adalah
kejelasan rumusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Bahwa 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. Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
digunakan untuk memberikan panduan mengenai aspek-aspek yang perlu
diperhatikan untuk menghasilkan rumusan peraturan perundang-undangan yang
baik.
Di bawah ini merupakan indikator yang digunakan dalam penilaian dimensi
kejelasan rumusan
ASAS
KEJELASAN RUMUSAN

NO.
1.
2.
3.

INDIKATOR
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan
Konsistensi (antar ketentuan)
Kesesuaian dengan tujuan penyusunan
peraturan perundang-undangan

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja ini adalah sebagai
berikut:
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Indikator
1. Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak

Pasal















































Pasal 3
Pasal 48
Pasal 51
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 78
Pasal 79
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 89
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 97
Pasal 98
Pasal 108
Pasal 109
Pasal 117
Pasal 120
Pasal 121
Pasal 131
Pasal 132
Pasal 143
Pasal 56
Pasal 59
Pasal 66
Pasal 70
Pasal 84
Pasal 99
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 9
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 20
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 32

Jumlah
30

6

38
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

















































Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 47
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 55
Pasal 57
Pasal 61
Pasal 62
Pasal 66
Pasal 80
Pasal 81
Pasal 82
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 88
Pasal 93
Pasal 95
Pasal 1
Pasal 4
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 12
Pasal 17
Pasal 18 ayat (3)
Pasal 19
Pasal 27
Pasal 29
Pasal 31
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 70
Bab V
Judul UU
Pasal 1

17

40
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU

 Pasal 2
 Pasal 3
 Pasal 4
 Pasal 5
 Pasal 6
 Pasal 8
 Pasal 9
 Pasal 10
 Pasal 11
 Pasal 12
 Pasal 14
 Pasal 15
 Pasal 16
 Pasal 17
 Pasal 18
 Pasal 19
 Pasal 20
 Pasal 25
 Pasal 26
 Pasal 28
 Pasal 31
 Pasal 32
 Pasal 34
 Pasal 36
 Pasal 43
 Pasal 42
 Pasal 44
 Pasal 45
 Pasal 48
 Pasal 54
 Pasal 56
 Pasal 59
 Pasal 62
 Pasal 66
 Pasal 67
 Pasal 72
 Pasal 75
 Pasal 76
 Pasal 1
 Pasal 2
 Pasal 7
 Pasal 14
 Pasal 16
 Pasal 31
 Pasal 51
 Pasal 55
 Pasal 57

29

24

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan UU Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri

 Pasal 59
 Pasal 67
 Pasal 68
 Pasal 71
 Pasal 72
 Pasal 78
 Pasal 83
 Pasal 95
 Pasal 107
 Pasal 127
 Pasal 145
 Pasal 179
 Pasal 183
 Pasal 202
 Pasal 228
 Pasal 233
 Pasal 242
 Pasal 247
 Pasal 269
 Pasal 299
 Pasal 19
 Penjelasan Pasal
21
 Pasal 22
 Pasal 46
 Pasal 48
 Pasal 51
 Pasal 54
 Pasal 59
 Pasal 66
 Pasal 66A
 Pasal 91A
 Pasal 1
 Pasal 2
 Pasal 4
 Pasal 5
 Pasal 7
 Pasal 8
 Pasal 9
 Pasal 11
 Pasal 14
 Pasal 15
 Pasal 16
 Pasal 19
 Pasal 20
 Pasal 21
 Pasal 24

11

29

25

 Pasal 25
 Pasal 26
 Pasal 28
 Pasal 30
 Pasal 31
 Pasal 31
 Pasal 35
 Pasal 36
 Pasal 37
 Pasal 38
 Pasal 39
 Pasal 41
 Pasal 44
 Pasal 45
Jumlah Temuan pada Indikator Kesesuaian dengan sistematika dan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Konsistensi
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 2
(antar ketentuan) tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang
 Pasal 1
Pengadilan Pajak
 Pasal 2
 Pasal 22
 Pasal 32
 Pasal 35
 Pasal 36
 Pasal 69
 Bab IV
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
 Pasal 3
tentang Penyelesaian Perselisihan
 Pasal 4
Hubungan Industrial
 Pasal 9
 Pasal 26
 Pasal 29
UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  Pasal 1
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Pasal 3
 Pasal 5
 Pasal 6
 Pasal 66
 Pasal 73

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan UU Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris







Pasal 2
Pasal 3
Pasal 1
Pasal 16
Pasal 43

200
1

8

5

6

2
5
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 Pasal 66A
 Pasal 67
Jumlah Temuan pada Indikator Konsistensi Antarketentuan

27

3. Kesesuaian
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang
 Pasal 9 ayat (1)
dengan tujuan
Pengadilan Pajak
 Pasal 22
penyusunan
UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  Judul peraturan
peraturan
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Pasal 13
perundangundangan
Jumlah Temuan pada Indikator Kesesuaian dengan Tujuan Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan

2

TOTAL JUMLAH TEMUAN PADA PENILAIAN DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN

2

4
231

Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada penilaian dimensi
kejelasan rumusan adalah sebagai berikut:

Temuan Dimensi Kejelasan Rumusan

2%

12%
Kesesuaian dengan sistematika
dan teknik penyusunan PUU
Kesesuaian dengan tujuan
penyusunan PUU

86%

Konsistensi antar ketentuan
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BAB IV
PENILAIAN TERHADAP MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan dilakukan
untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan
asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi
muatan meliputi:
a. Pengayoman
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan
perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan
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
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan
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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. Bhineka Tunggal Ika
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
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
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
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu,
masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas ini bersifat kumulatif atau alternatif. Penggunaan asas ini
disesuaikan dengan area substansi dari suatu peraturan perundang-undangan.
Semakin peraturan perundang-undangan tersebut mengatur kearah moralitas maka
asas yang digunakan semakin komprehensif. Setiap asas ini kemudian diturunkan
dalam indikator-indikator di mana pada saat melakukan penilaian, norma peraturan
perundang-undangan akan dinilai dengan menggunakan indikator-indikator ini
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sebagai batu uji. Dibawah ini adalah daftar indikator pada setiap asas yang
digunakan dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
NO.
1

ASAS
Pengayoman

2

Kemanusiaan

3

Kebangsaan

4

Kekeluargaan

5

Kenusantaraan

6

Bhineka
Tunggal Ika

7

Keadilan

8

Kesamaan
Kedudukan
Dalam Hukum
Dan
Pemerintahan

9

Ketertiban Dan

INDIKATOR
Jaminan terhadap perlindungan masyarakat, misalnya
kelompok rentan, kelompok minoritas
Jaminan terhadap keberlanjutan generasi kini dan generasi
yang akan datang
Jaminan terhadap ketentraman masyarakat
Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan/atau Pemenuhan
HAM (UUD NRI Tahun 1945)
Pengakuan pada hak minoritas
Jaminan terhadap keikutsertaan masyarakat lokal
Pembatasan keikutsertaan pihak asing
Peningkatan kemandirian bangsa
Peningkatan kesejahteraan bangsa
Pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional
Jaminan terhadap akses informasi publik dalam rangka
pengambilan keputusan
Jaminan terhadap pemberian peluang kepada masyarakat
dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Jaminan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian
proses politik dan pemerintahan
Jaminan terhadap sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
Jaminan terhadap pelaksanaan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam pengambilan keputusan
Pengedepanan Kepentingan nasional
Pengedepanan kepemilikan dan keikutsertaan nasional
Pembagian kewenangan antar sektor
Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
Pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan
lokal)
Menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.
Peluang yang sama bagi setiap warga negara terhadap akses
pemanfaatan sumber daya
Adanya penggantian kerugian kepada masyarakat terkena
dampak negatif
Menjamin keterlibatan masyarakat marginal lainnya.
Adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah
terpencil.
Jaminan keterlibatan masyarakat (termasuk masyarakat hukum
adat) dalam mengambil kebijakan
Tidak ditujukan kepada suatu kelompok tertentu
Tidak ada diskriminasi, baik secara eksplisit, maupun implisit
(dampak/efek)
Menjamin keterlibatan perempuan.
Kejelasan aturan mengenai koordinasi

30

NO.

ASAS
Kepastian
Hukum

INDIKATOR
Kejelasan aturan dalam penyelesaian konflik
Kejelasan sanksi terhadap pelanggaran
Kejelasan aturan mengenai pihak yang melakukan pengawasan
dan penegakan hukum
Aturan dan kebijakan berdasarkan kajian ilmiah.
Tindakan atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau
tumpang tindih.
Memberikan pedoman hubungan tata kerja.
Transparansi/ keterbukaan.
Akuntabilitas pengelolaan
Keseimbangan, Mengedepankan fungsi kepentingan umum
Keserasian,
Mengedepankan prinsip kehati-hatian
dan
Pembatasan kepemilikan individu dan korporasi
Keselarasan
Pembatasan kepentingan individu dan korporasi.

10

Pada laporan ini, temuan-temuan akan dikaitkan langsung dengan indikatorindikator yang digunakan. Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil
analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kelompok
Kerja ini adalah sebagai berikut:
Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Jaminan terhadap
perlindungan
masyarakat,
misalnya
kelompok rentan,
kelompok
minoritas
Jaminan terhadap
keberlanjutan
generasi kini dan
generasi yang
akan datang
Jaminan terhadap
ketentraman
masyarakat
Jumlah Temuan Pada Asas Pengayoman
Kemanusiaan Perlindungan,
Pemajuan,
Penegakan,
dan/atau
Pemenuhan HAM
(UUD NRI Tahun
1945)

Pasal

Jumlah

Pengayoman

0

0

0
0
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Pengakuan pada
hak minoritas
Jaminan terhadap
keikutsertaan
masyarakat lokal
Jumlah Temuan Pada Asas Kemanusiaan
Kebangsaan
Pembatasan
keikutsertaan
pihak asing
Peningkatan
kemandirian
bangsa
Peningkatan
kesejahteraan
bangsa
Pengutamaan
kepemilikan dan
peranan nasional
Jumlah Temuan Pada Asas Kebangsaan
Kekeluargaa Jaminan terhadap
n
akses informasi
publik dalam
rangka
pengambilan
keputusan
Jaminan terhadap
pemberian
peluang kepada
masyarakat
dalam
memberikan
pendapat
terhadap
pengambilan
keputusan
Kemerdekaan
berserikat dan
berkumpul
Jaminan kepada
masyarakat untuk
memberikan
penilaian proses
politik dan
pemerintahan

Pasal

Jumlah
0
0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Jaminan terhadap
sistem kerja yang
kooperatif dan
kolaboratif
Jaminan terhadap
pelaksanaan
musyawarah
untuk mencapai
mufakat dalam
pengambilan
keputusan
Jumlah Temuan Pada Asas Kekeluargaan
Kenusantara- Pengedepanan
an
Kepentingan
nasional
Pengedepanan
kepemilikan dan
keikutsertaan
nasional
Pembagian
kewenangan
antar sektor
Pembagian
kewenangan
Pusat dan Daerah
Jumlah Temuan Pada Asas Kenusantaraan
Bhineka
Pengakuan dan
Tunggal Ika
perlindungan
nilai-nilai budaya
lokal (kearifan
lokal)
Menjamin
keterlibatan
masyarakat
hukum adat.
Jumlah Temuan Pada Asas Bhinneka Tunggal Ika
Keadilan
Peluang yang
sama bagi setiap
warga negara
terhadap akses
pemanfaatan
sumber daya
Adanya
penggantian
kerugian kepada
masyarakat
terkena dampak

Pasal

Jumlah
0

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Pasal

negatif
Menjamin
keterlibatan
masyarakat
marginal lainnya.
Adanya
Undang-Undang Nomor Pasal 18 ayat (3)
kebijakan yang
2 Tahun 2004 tentang
berpihak pada
Penyelesaian
masyarakat
Perselisihan Hubungan
daerah terpencil. Industrial
Jumlah Temuan Pada Asas Keadilan
Kesamaan
Jaminan
Kedudukan
keterlibatan
Dalam
masyarakat
Hukum Dan
(termasuk
Pemerintaha masyarakat
n
hukum adat)
dalam mengambil
kebijakan
Tidak ditujukan
kepada suatu
kelompok
tertentu
Tidak ada
Undang-Undang Nomor Pasal 8 ayat (1)
diskriminasi, baik 14 Tahun 2002 tentang
secara eksplisit,
Pengadilan Pajak
maupun implisit
Undang-Undang Nomor  Pasal 17
(dampak/efek)
2 Tahun 2004 tentang
 Pasal 30 ayat
Penyelesaian
(1)
Perselisihan Hubungan
Industrial
Menjamin
keterlibatan
perempuan.
Jumlah Temuan Pada Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan
Pemerintahan
Ketertiban
Kejelasan aturan Undang-Undang Nomor
Pasal 2
Dan
mengenai
51 Tahun 2009 tentang
Kepastian
koordinasi
Perubahan Kedua Atas
Hukum
Undang Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara
Undang-Undang Nomor
 Pasal 5
14 Tahun 2002 tentang
 Pasal 62
Pengadilan Pajak
ayat (1)
Kejelasan aturan Undang-Undang Nomor
Pasal 83 ayat

Jumlah

0

1

1
0

0

1

2

0

3
1

2

1
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Asas

Indikator
dalam
penyelesaian
konflik

Peraturan PerundangUndangan
51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial

Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran

Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Pasal

Jumlah

 Pasal 4 ayat
(1)
 Pasal 40 ayat
(3)
 Pasal 53 ayat
(1)
 Pasal 89 ayat
(1)
 Pasal 1 angka
2, angka 3,
angka 4,
angka 5
 Pasal 4 ayat
(2)
 Pasal 18 ayat
(1)
 Pasal 49
 Pasal 1 angka
9
 Pasal 1 angka
10
 Pasal 2
 Pasal 3
 Pasal 5 ayat
(2)
 Pasal 11 ayat
(1)
 Pasal 12 ayat
(1)
 Pasal 13
 Pasal 26
 Pasal 62 ayat
(2)
 Pasal 66 huruf
c
 Pasal 20
 Pasal 21
 Bab VII

4

(1)

4

11

3
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Asas

Indikator
Kejelasan aturan
mengenai pihak
yang melakukan
pengawasan dan
penegakan
hukum

Aturan dan
kebijakan
berdasarkan
kajian ilmiah.

Peraturan PerundangUndangan
Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri

Tindakan atas
peraturanperaturan yang
bertentangan
atau tumpang
tindih.
Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja.

Pasal

Jumlah

Pasal 3 ayat (2)

1

 Pasal 5
 Pasal 32 ayat
(1)
Pasal 19 ayat (2)

2

Pasal 31 ayat (2)

1

Pasal 36 ayat (4)

1

 Pasal 6 ayat
(4)
 Pasal 12 ayat
(1)
 Pasal 13
 Pasal 2 ayat
(1)
 Pasal 8
 Pasal 9 ayat
(2)
 Pasal 26 ayat
(5)
 Pasal 31 ayat
(4)

3

1

0

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang

Pasal 3

1

Pasal 25 ayat (2)

1

36

Asas

Indikator

Transparansi/
keterbukaan.
Akuntabilitas
pengelolaan

Peraturan PerundangUndangan
Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri

Pasal

Jumlah

Pasal 34 ayat (2)

0

Pasal 69 ayat (1)

0

Pasal 70 ayat (1)

1

 Pasal 26 ayat
(1)
 Pasal 35 ayat
(1)

Jumlah Temuan Pada Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum
Keseimbang- Mengedepankan
an,
fungsi
Keserasian,
kepentingan
dan
umum
Keselarasan
Mengedepankan
Undang-Undang No. 30 Pasal 4 ayat (3)
prinsip kehatiTahun 1999 tentang
hatian
Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor Pasal 37
31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri

38
0

Pembatasan
kepemilikan
individu dan
korporasi
Pembatasan
kepentingan
individu dan
korporasi.
Jumlah Temuan Pada Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
TOTAL JUMLAH TEMUAN PADA DIMENSI KESESUAIAN MATERI MUATAN

0

1

0

1
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Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi
Materi Muatan peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

37

Temuan Dimensi Materi Muatan Peraturan
Perundang-Undangan
7%

2%
2%
Keseimbangan, Keserasian dan
Keselarasan
Ketertiban dan Kepastian Hukum

89%

Kesamaan Kedudukan dalam Hukum
dan Pemerintahan
Keadilan
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BAB V
POTENSI DISHARMONI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian potensi disharmoni pengaturan dilakukan melalui pendekatan normatif
untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan baik antarketentuan di
dalam peraturan perundang-undangan maupun antarperaturan perundangundangan. Penilaian akan dilakukan dengan melihat 4 (empat) indikator yakni:
1) kewenangan;
2) hak dan kewajiban;
3) perlindungan; dan
4) penegakan hukum.
Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja ini adalah sebagai berikut:
Indikator
Kewenangan

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa









Pasal
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 51
Pasal 53
Pasal 63 ayat (5)
Pasal 66 ayat (1)

Jumlah
5

2

 Pasal 49
 Pasal 50
 Pasal 54

3

 Pasal 5
 Pasal 8
Pasal 1

2









7

Pasal 1
Pasal 3
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 59 ayat (1)
Pasal 72
Pasal 73

1
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Indikator

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU
Jumlah Temuan pada Indikator Kewenangan
Hak dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Kewajiban
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri
Jumlah Temuan pada Indikator Hak dan Kewajiban
Perlindungan
Jumlah Temuan pada Indikator Perlindungan
Penegakan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Hukum
tentang Pengadilan Pajak
Jumlah Temuan pada Indikator Penegakan Hukum
TOTAL TEMUAN PADA DIMENSI POTENSI DISHARMONI

Pasal
 Pasal 2
 Pasal 31

Jumlah
2
22
1

Pasal 3











Pasal 2
Pasal 9
Pasal 22
Pasal 33
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 77
Pasal 4 ayat (3)
Pasal 12 ayat (1)

7

2

Pasal 37 ayat (3)

1

Pasal 26 ayat (5)

1
11
0
0
2

 Pasal 69
 Bab IV

2
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Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi
Disharmoni Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

Temuan Dimensi Potensi Disharmoni
6%
Kewenangan

31%
63%

Hak dan Kewajiban
Penegakan Hukum
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BAB VI
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai
kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini
sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Penilaian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian dimensi
efektivitas dilakukan dengan dukungan data-data empiris yang terkait dengan
implementasi peraturan perundang-undangan tersebut baik yang berasal dari hasil
penelitian, berita, data dan informasi langsung dari pelaksana undang-undang,
pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Dimensi ini menggunakan 4 (empat) indikator yaitu
1. Materi Hukum (tidak operasional, menimbulkan beban/kewajiban yang
berlebihan, tidak relevan dengan situasi saat ini, tidak ada pengaturan);
2. Kelembagaan dan Aparatur (tumpang tindih kewenangan, koordinasi
lembaga, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tata organisasi);
3. Budaya Hukum (pemahaman masyarakat, kepatuhan masyarakat, akses
informasi masyarakat, penegakan hukum, partisipasi); dan
4. Pelayanan Hukum (standar operasional pelaksana, teknologi penunjang
pelayanan, SDM, etika pelayanan, informasi publik, publik komplain,
pengawasan internal, biaya dan waktu).

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator
Materi Hukum

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Pasal
 Pasal 1
 Pasal 2
 Pasal 100

Jumlah
3
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Indikator

Perundang-Undangan
Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris

UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri

Pasal

Jumlah

 Pasal 49
 Pasal 50
 Pasal 54

3










































2

Pasal 2
Pasal 69 ayat (1)
Pasal 6
Pasal 18
Pasal 26
Pasal 50
Pasal 53
Pasal 59
Pasal 67 ayat (2)
Pasal 96 ayat (1)
Pasal 124 ayat (2)
Pasal 3
Pasal 20
Pasal 22
Pasal 59 ayat (1)
Pasal 63 ayat (5)
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 12
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18 ayat (1)
Pasal 25 ayat (2)
Pasal 32
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 2
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 16 ayat (2)
Pasal 17 ayat (2)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 59 ayat (1)
Pasal 144
Pasal 145
Pasal 286
Pasal 1
Pasal 2

9

5

12

10

13
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Indikator

Perundang-Undangan












Jumlah Temuan pada Indikator Materi Hukum
Kelembagaan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
dan Aparatur
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris

UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri

Pasal
Pasal 5 ayat (1)
Pasal 9
Pasal 21
Pasal 24
Pasal 26 ayat (5)
Pasal 31 ayat (4)
Pasal 35 ayat (1)
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 41
Pasal 54

Jumlah

57
1

Pasal 1 angka 9
























3

Pasal 3
Pasal 9 ayat (1)
Pasal 34
Pasal 1
Pasal 36
Pasal 63 ayat (5)
Pasal 66
Pasal 66A
Pasal 67
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 27
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 44
Pasal 62
Pasal 66
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 72
Pasal 74 ayat (2)

6

6

5

2

 Pasal 1
 Pasal 11
 Pasal 24

3

Jumlah Temuan pada Indikator Kelembagaan dan Aparatur
Budaya
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Pasal 70
Hukum
tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

26
1
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Indikator

Perundang-Undangan
UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah Temuan pada Indikator Budaya Hukum
Pelayanan
UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Hukum
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU

Pasal
 Pasal 18 ayat (1)
 Pasal 87















Jumlah
2

3
5

Pasal 8
Pasal 7 ayat (6)
Pasal 18 ayat (1)
Pasal 18 ayat (3)
Pasal 19 ayat (2)
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 9
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 15
Pasal 93 ayat (1)

8

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris

 Pasal 18
 Pasal 59
 Pasal 63

3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri

Pasal 11

1

Jumlah Temuan pada Indikator Pelayanan Hukum
TOTAL TEMUAN PADA DIMENSI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

17
103

Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi
Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai
berikut:
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Temuan Dimensi Efektivitas Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
17%
3%
25%

Materi Hukum

55%

Kelembagaan dan Aparatur
Budaya Hukum
Pelayanan Hukum

BAB VII
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Pada bab ini akan menguraikan hasil analisis dan evaluasi dari peraturan
perundang-undangan yang telah ditentukan oleh kelompok kerja dengan
menggunakan metode 5 dimensi. Hasil analisis dan evaluasi akan disajikan dalam 2
(dua) jenis tabel yaitu tabel pertama akan menunjukkan hasil evaluasi berdasarkan
dimensi 1 sedangkan tabel kedua akan memperlihatkan hasil analisis dan evaluasi
berdasarkan dimensi 2 sampai dimensi 5. Masing-masing tabel akan berisikan
penjelasan atau analisa dengan rekomendasi apakah pasal atau ketentuan tersebut
perlu diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Penyajian hasil analisis dan
evaluasi dalam bentuk tabel ini diharapkan akan mempermudah penemuan
masalah dan rekomendasi kelompok kerja atas tiap peraturan perundang-undangan
yang dianalisis.

Keterangan kode:
 D1 = Dimensi Kesesuaian anatar Jenis, Hierarki dan Materi Muatan
 D2 = Dimensi Kejelasan Rumusan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 D3 = Dimensi Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
 D4 = Dimensi Potensi Disharmoni Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 D5= Dimensi Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
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1. Hukum Acara Perdata dalam HIR, RBg dan RV
Hukum acara perdata, disebut juga hukum perdata formil, atau hukum
perdata prosessuil, merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur
tentang kedudukan, kewenangan, syarat, prosedur serta proses beracara di
muka pengadilan, dalam rangka untuk menegakkan

ketentuan-ketentuan

hukum perdata materiil. Hukum acara perdata merupakan aturan hukum yang
bersifat memaksa (dwingend recht) serta menjadi aturan main (rule of the game)
yang

harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam

proses-proses peradilan perdata.
Sumber utama hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya
menginduk pada ketentuan ketentuan yang terdapat dalam HIR/RIB, RBG/RDS,
BW Buku ke-4,

serta dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-

undangan yang terkait seperti Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran
Mahkamah Agung, Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah
Konstitusi.
Berikut dalam tabel dapat dilihat status pasal-pasal berlaku hukum acara
perdata dalam peraturan HIR, RBg, BW dan KUHD:
No
1.
2.

3.

4.

Produk Hukum
Herzien
Inlandsch
Reglement
(H.I.R)
Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)
Rechtsreglement voor de Buitengewesten
(RBg) Hukum Acara Perdata yang berlaku
untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan
Madura
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk
Wetboek
voor
Indonesie,Staatsblad 1847-23)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(Wetboek van Koophandel voor Indonesie,
S.1933-49)

Keterangan
Sumber Hukum Acara Perdata
Beberapa pasal dalam Title IV dan
Title V

Beberapa pasal dalam Buku I,
Buku II dan Buku III dan Buku IV
Beberapa
pasal
memuat
ketentuan acara perdata seperti
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255,
Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273,
Pasal 274, dan Pasal 275.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan dikenal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
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terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda
Prov dan Perda Kab/Kota. Selain jenis peraturan tersebut mencakup juga
peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga/pemerintah lainnya seperti
MPR, DPR, MA, MK, dan sebagainya. Keberlakuan HIR dan RBg sebagai
ketentuan induk dari hukum acara perdata pada awalnya tertuang dalam Pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala
peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut
Undang-Undang Dasar. Dalam Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945
pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal I Aturan Peralihan.
Masing-masing jenis peraturan perundang-undangan ini mensyaratkan
materi muatan yang terkandung di dalamnya. Hukum Acara Perdata
sebagaimana diatur dalam HIR ataupun RBg pada prinsipnya berisikan
ketentuan-ketentuan hukum perdata formal yang mencakup semua sengketa
perdata yang masuk dalam pengadilan umum maupun pengadilan lainnya
seperti pengadilan niaga, pengadilan agama, arbitrase dan lain sebagainya.
Sebagai bahan perbandingan, hukum acara pidana yang sebelumnya juga
merupakan

produk

kolonial

telah

dilakukan

pembaharuan

dengan

dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada
acara perdata belum ada pembaharuan sebagaimana hukum acara pidana yang
telah diatur dalam satu undang-undang khusus yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981
tersebut. Pengaturan hukum acara perdata selama ini masih tersebar baik itu
dalam HIR, RBg, BW, WvK dan juga peraturan perundang-undangan lain seperti
undang-undang hingga peraturan mahkamah agung.
Sebagai ketentuan yang mengatur hal-hal formal beracara di pengadilan
sebagaimana hukum acara pidana maka hukum acara perdata perlu
dipertimbangkan juga untuk dilakukan pembaharuan, baik itu dari sisi substansi
maupun sisi jenis peraturan perundang-undangan. Dari sisi jenis peraturan
perundang-undangan, maka hukum acara perdata akan tepat jika diatur dalam
bentuk undang-undang sama dengan hukum acara pidana.
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Untuk mengisi kekosongan hukum yang disebabkan perkembangan
masyarakat modern yang juga menuntut suatu sistem hukum acara yang dapat
mendukung peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah maka
Mahkamah Agung dengan kewenangan mengeluarkan beberapa peraturan
mahkamah agung dan beleids berupa surat edaran yang berupaya untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut. Karena substansi perma dan sema ini banyak juga
yang berisikan hukum formil maka pada akhirnya lebih sering dijadikan pedoman
dan dasar hukum bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan hukum acara
perdata. Walaupun dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa Peraturan Mahkamah Agung
merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan. Dengan demikian ketentuan ini memberikan implikasi bahwa
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan ditemukan beberapa substansi Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisikan hukum
acara perdata perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum acara perdata
untuk “menaikkan” ketentuan dalam keduanya ke dalam pembaharuan hukum
acara perdata ke depannya. Dari hasil rapat dengan narasumber dan masukan
anggota kelompok kerja ditemukan beberapa ketentuan PERMA dan SEMA yang
berisikan materi hukum acara perdata sehingga dapat dipertimbangkan untuk
memasukkan ketentuan dalam PERMA dan SEMA tersebut menjadi materi
muatan atau substansi dalam pembaharuan hukum acara perdata. Dalam tabel
berikut beberapa PERMA dan SEMA yang di dalamnya memuat ketentuan
mengenai hukum acara perdata:
NO
PERMA/SEMA
KETERANGAN
PERMA
1.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
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2.

3.

4.

5.

6.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Merupakan penyempurnaan dari
Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008 dan
Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2003 dan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor
1
Tahun
2002
tentang
pemberdayaan
Pengadilan
Tingkat Pertama menerapkan
lembaga damai (Pasal 130 HIR /
Pasal 154 Rbg).
Mediasi
merupakan
cara
penyelesaian sengketa secara
damai yang tepat dan efektif dan
merupakan salah satu elemen
pendukung sebagai instrumen
untuk
meningkatkan
akses
masyarakat terhadap keadilan
sekaligus implementasi asas
penyelenggaraan peradilan yang
sederhana cepat dan biaya
ringan. (narasumber)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian
Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Yang
Berada Dibawahnya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang
keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka
penerbitan Akta Perkawinan Buku Nikah dan Akta Kelahiran
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 PERMA ini dikeluarkan oleh
tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Mahkamah Agung memenuhi
Sederhana.
asas peradilan cepat sederhana
dan biaya ringan serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019
mengamanatkan
reformasi
sistem hukum perdata yang
mudah
dan
cepat
untuk
mengatur permasalahan yang
berkaitan
dengan
ekonomi
melalui penyelesaian sengketa
acara
cepat
(small
claim
court).(narasumber)
Namun menjadi catatan, menurut
anggota pokja yang berasal dari
IKADIN berpendapat bahwa
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

PERMA ini:
 Diskriminasi hukum terhadap
masyarakat ekonomi lemah
yang hanya disidangkan 1
Hakim dan tidak boleh
Banding/Kasasi;
 Banding
seharusnya
dimungkinkan tapi dibatasi
misalnya hanya sekali
 pembagian sederhana jangan
dilihat dari nilai perkara tapi
dari kelompok perkara;
 Faktanya gugatan sedehana
tidak diminati masyarakat.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
Peraturan Mahkama9h Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan
Sementara
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan pada Peradilan yang berada
dibawahnya juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juncto
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 juncto Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 1999 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan
Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pengajuan
Keberatan terhadap Putusan KPPU
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tatacara Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara
Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan;
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1963 tentang Administrasi Kasasi dilakukan di
PN yang memutus tinkat pertama
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Asing
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1954 tentang Perselisihan Kekuasaan
Pengadilan Antara Dua Pengadilan Negeri Yang Wilayah-Wilayahnya Masuk Wilayah
Satu Pengadilan Tinggi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1959 tentang Biaya Perkara Untuk
Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Kasasi
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24.

25.
26.
27.

Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 1976 tentang Mencabut Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 Dan Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung
Serta Surat-Surat Edaran Yang Mendahuluinya Mengenai Soal Peninjauan Kembali
Putusan-Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap
Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan
Peraturan Makamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc

SEMA
1.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan
Biaya Proses Penyelesaian Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perma Nomor
3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
2.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efesiensi
Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Di Pengadilan
3.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen
Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
4.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun Dalam Surat Edaran Mahkamah
2014 tentang penjelasan perkara di Pengadilan Agung ini penyelesaian perkara
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 ditingkat pertama paling lambat 5
lingkungan peradilan
bulan dan pada Pengadilan
Tingkat Banding dalam waktu 3
bulan.
5.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak
memenuhi sarat kasasi dan peninjauan kembali
6.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang permintaan bantuan
eksekusi
7.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun Diubah dengan Surat Edaran
2010 tentang penyampaian salinan dan petikan Mahkamah Agung Nomor 1
putusan
Tahun 2011
8.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang instruksi implementasi
keterbukaan informasi pada kalangan pengadilan
9.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian
bantuan hukum
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2010 tentang pembuatan SOP
(standar operation procedure)
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun Diubah dengan Surat Edaran
2010 tentang dokumen elektronik sebagai Mahkamah Agung Nomor 1
kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan Tahun 2014
kembali
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun SEMA ini pada pokoknya sebagai
2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan berikut:
Kembali
1) Permohonan
Peninjauan
Kembali dalam suatu perkara
yang sama yang diajukan lebih
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13.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij
Vooraad) dan provisional

dari 1 (satu) kali baik dalam
perkara perdata maupun
perkara pidana bertentangan
dengan Undang Undang.
Untuk itu berkas perkaranya
tidak
perlu
dikirim
ke
Mahkamah Agung.
2) Apabila suatu obyek perkara
terdapat 2 (dua) atau lebih
putusan peninjauan kembali
yang
bertentangan
satu
dengan yang lain baik dalam
perkara perdata maupun
perkara
pidana
dan
diantaranya ada yang diajukan
permohonan
peninjauan
kembali agar permohonan
peninjauan kembali tersebut
diterima
dan
berkas
perkaranya tetap dikirimkan
ke
Mahkamah
Agung.
(narasumber)
Merupakan pengaturan kembali
tentang penggunaan lembaga
putusan serta merta berdasarkan
Pasal 180 ayat (1) Reglement
Indonesia yang diperbaharui (HIR)
dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen
Hukum Acara untuk luar Jawa
Madura (RBg). Mahkamah Agung
memberi petunjuk untuk tidak
menjatuhkan
putusan
serta
merta, kecuali dalam hal-hal
sebagai berikut:
a. Gugatan didasarkan pada
bukti surat otentik atau surat
tulisan tangan (Handschrift)
yang
tidak
dibantah
kebenaran tentang isi dan
tandatangannya
yang
menurut Undang Undang
tidak mempunyai kekuatan
bukti.
b. Gugatan
tentang
hutang
piutang yang jumlahnya sudah
pasti dan tidak dibantah;
c. Gugatan
tentang
sewa
menyewa rumah, gudang dan
lain-lain dimana hubungan
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sewa
menyewa
sudah
habis/lampau, atau penyewa
terbukti
melalaikan
kewajibannya
sebagai
penyewa yang beritikad baik;
d. Pokok gugatan mengenai
tuntutan pembagian harta
perkawinan (gono gini) setelah
putusan mengenai gugatan
cerai mempunyai kekuatan
hukum tetap.
e. Dikabulkannya
gugatan
provisional
dengan
pertimbangan hukum yang
tegas
dan
jelas
serta
memenuhi Pasal 332 RV;
f. Gugatan berdasarkan putusan
yang
telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijsde) dan
mempunyai hubungan dengan
pokok gugatan yang diajukan;
g. Pokok Sengketa mengenai
Bezitsrecht;
Selain syarat di atas juga ada
pemberian jaminan yang nilainya
sama dengan nilai barang / obyek
eksekusi,
sehingga
tidak
menimbulkan kerugian pada
pihak lain apabila ternyata
dikemudian
hari
dijatuhkan
putusan yang membatalkan
putusan
Pengadilan
Tingkat
Pertama.
Surat Edaran Mahkamah Agung
ini semakin dipertegas lagi
dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2001.
Kalau putusan Pengadilan yang
dijatuhkan dengan putusan serta
merta dan memenuhi ketentuan
sebagaimana disebutkan dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2000 juncto Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2001 dan tidak
dibatalkan oleh putusan kasasi
dan peninjauan kembali, maka
peradilan cepat sederhana dan
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

biaya ringan terwujud dalam
proses perkara ini.(narasumber)
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan
Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang Sandera (Gyzeling) juncto
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sita Atas Rekening Giro
Wajib Minimum Bank Bank di Bank Indonesia;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tidak Berlaku Lagi Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan
Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tidak Memuat Kata-Kata “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (conservator
beslaag) dengan lampiran-lampirannya;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus
Cukup Diberi Pertimbangan / Alasan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita
Atas Barang-Barang Tidak Bergerak;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992

Selain itu, dalam rapat-rapat pokja ditemukan beberapa permasalahan
terkait dengan pengaturan hukum acara perdata yang dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
No

1.

2.

Temuan
(Pasal/Bab/Bagian/Tema/Umum)

Analisis

Kaidah-kaidah hukum acara perdata
yang berlaku sekarang masih tersebar
dalam berbagai peraturan perundangundangan, baik peraturan perundangundangan peninggalan Pemerintah
Hindia Belanda maupun peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan
oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan prinsip kodifikasi dan
perkembangan hukum, maka selayaknya UU
khusus tentang Acara Perdata adalah bersifat
umum atau sebagai general civil procedural
code.

Rumusan pasal-pasal dalam HIR, RBg
dan RV yang berlaku sebagai Hukum

Selama ini hukum acara perdata secara umum
yang berlaku mengacu kepada HIR, RBG dan
RV serta BW, yang pada faktanya tidak begitu
lengkap, sehingga perlu disempurnakan sesuai
kebutuhan dan praktek beracara perdata yang
sudah berkembang.
Rumusan dan penggunaan bahasa yang sudah
tidak lagi sesuai dengan UU 12/2011, selain
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Kaitan
dengan
5-D
D1

D2

Acara Perdata yang berlaku saat ini,
sudah tidak sesuai dengan sistematika
penulisan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam
UU 12/2011.

3.

Pada ketentuan HIR (Het Herziene
Indonesich Reglement Atau Reglemen
Indonesia Baru, Stb. 1848-16,
Ingevolge Stb. 1848-57 I.W.G. 1 Mei
1848, Opnieuw Bekend Gemaakt Bij
Stb. 1926-559 En Stb. 1941-44) yang
mengatur Hukum Acara Perdata
diatur dalam Bab IX tentang “Perihal
Mengadili Perkara Dalam Perkara
Perdata
Yang
Diperiksa
Oleh
Pengadilan Negeri” yang terdiri dari:
 Bagian Pertama tentang
pemeriksaan perkara dalam
persidangan mulai Pasal 115
sampai dengan Pasal 161.
 Bagian Kedua tentang bukti mulai
Pasal 162 sampai dengan Pasal
177.
 Bagian Ketiga tentang musyawarah
dan putusan mulai Pasal 178
sampai dengan Pasal 187.
 Bagian Keempat tentang banding
mulai Pasal 188 dengan Pasal 194.
 Bagian Kelima tentang
menjalankan putusan mulai Pasal
195 sampai dengan Pasal 224.
 Bagian Keenam tentang beberapa
hal yang menjadi perkara-perkara
yang istimewa mulai Pasal 225
sampai dengan Pasal 236.
 Bagian Ketujuh tentang izin
berperkara tanpa ongkos perkara
mulai Pasal 237 sampai dengan
Pasal 245.

itu ketentuan-ketentuan ini sudah banyak
yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
jaman sehingga banyak terjadi kekosongan
hukum acara. Akibatnya banyak peraturanperaturan dibawah UU yang materi
muatannya mengatur hukum acara yang
seyogyanya diatur dalam level UU.
Selain itu, bahwa peraturan-peraturan
tersebut digunakan berdasarkan terjemahan
dari produk kolonial, dimana hasil terjemahan
tersebut bisa tidak sesuai dengan kaidah
Bahasa Indonesia.
 Aturan yang berlaku umum dan
kemungkinan aturan khusus.
 Perlu penerapan e-identification &
authentication system terhadap tergugat
dan penggugat sehingga jelas kedudukan
hukumnya (akses e-KTP).
 Perlu unifikasi satu UU tentang Acara
Perdata, setidaknya yang berdasarkan
existing condition ditambah dengan
kemungkinan diatur lain yang karena
karakteristiknya membutuhkan
kekhususan.

Disamping Bab IX (Pasal 115 s/d 245
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4.

HIR) maka pada Bab XV (Pasal 372 s/d
395 HIR) merupakan “Peraturan
Rupa-rupa” yang meliputi Acara
Pidana dan Acara Perdata. Untuk itu
Hukum Acara Perdata diatur dalam
Pasal 372, 373, 374, 379, 380, 381,
388, 390, 391, 392 dan 393 HIR.
Pada
dasarnya
dalam
praktik
peradilan ketentuan HIR diberlakukan
untuk daerah Jawa dan Madura
sebagaimana disebutkan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
19 Tahun 1964.
RBG (Reglement Buitengewesten,
Staatsblad 1927 Nomor: 227)
ditetapkan berdasarkan ordonansi 11
Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1
Juli 1927 khususnya Bab II Pasal 104
sampai dengan Pasal 323 RBg dan
diterapkan untuk luar jawa dan
madura
sebagaimana putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 1099 K/SIP/1972
tanggal 30 Januari 1975 dan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3
Tahun 1965.
Hanya Titel IV dan V yang berlaku.
Titel IV terdiri dari:
 Bagian I tentang pemeriksaan
perkara dalam persidangan mulai
Pasal 142 sampai dengan Pasal
188.
 Bagian II tentang musyawarah dan
putusan mulai Pasal 189 sampai
dengan Pasal 198.
 Bagian III tentang banding mulai
Pasal 199 sampai dengan Pasal
205.
 Bagian IV tentang menjalankan
putusan mulai Pasal 106 sampai
dengan 258.
 Bagian V tentang beberapa hal
mengadili perkara yang istimewa
mulai Pasal 259 sampai dengan
Pasal 272.
 Bagian VI tentang izin berperkara
tanpa ongkos perkara mulai Pasal
273 sampai dengan Pasal 281.

Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata,
setidaknya yang berdasarkan
existing
condition ditambah dengan kemungkinan
diatur lain yang karena karakteristiknya
membutuhkan kekhususan.
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5.

6.

7.

8.

Titel V tentang bukti mulai Pasal 282
sampai Pasal 314 R.Bg.
RV (Rgelement Op De Burgerlijke
Rechtsvordering Voorderaden Van
Justitie
Opa
Java
En
Het
Hoogerechtshof
Van
Indonesie,
Alsmede Voor De Risidentiegerechten
Op Java En Madura) yang lazim
disebut reglemen Hukum Acara
Perdata untuk golongan Eropa (Stb.
1847 Nomor: 52 jo Stb. 1849 Nomor:
63)
Pada dasarnya RV merupakan
reglemen yang berisi ketentuanketentuan hukum acara perdata
berlaku khusus bagi golongan Eropa
dan bagi mereka yang dipersamakan
dengan mereka untuk berperkara di
muka Raad van Justitie dan
Residentiegerecht.
BW (Burgerlijk Wetboek)
Burgerlijk Werboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata), meskipun
sebagai kodifikasi Hukum Perdata
Materiil, namun juga memuat Hukum
Acara Perdata, terutama dalam Buku
IV
tentang
pembuktian
dan
daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan
Pasal 1993). Selain itu, juga terdapat
dalam beberapa pasal dalam Buku I,
misalnya tentang tempat tinggal atau
domisili (Pasal 17 sampai dengan
Pasal 25), serta beberapa Pasal Buku
II dan Buku III (misalnya Pasal 533,
Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal
1365).
WVK (Wetboek Van Koophandel )
atau Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, meskipun juga sebagai
kodifikasi Hukum Perdata Materiil,
namun didalamnya ada beberapa
Pasal yang memuat ketentuan Hukum
Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal
8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32,
Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal
273, Pasal 274, dan Pasal 275).
Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini
memuat ketentuan Hukum Acara
Perdata
tentang
kekuatan

Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata,
setidaknya yang berdasarkan existing
condition ditambah dengan kemungkinan
diatur lain yang karena karakteristiknya
membutuhkan kekhususan.
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Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata,
setidaknya yang berdasarkan existing
condition ditambah dengan kemungkinan
diatur lain yang karena karakteristiknya
membutuhkan kekhususan.
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Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata,
setidaknya yang berdasarkan existing
condition ditambah dengan kemungkinan
diatur lain yang karena karakteristiknya
membutuhkan kekhususan.
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Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata,
setidaknya yang berdasarkan existing
condition ditambah dengan kemungkinan
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9.

10.

11.

pembuktian tulisan-tulisan dibawah
tangan dari orang-orang Indonesia
(Bumiputera) atau yang dipersamakan
dengan mereka. Pasal-Pasal ordonansi
ini diambil oper dalam menyusun
Rechtsreglement
voor
de
Buitengewesten (RBg).
Dalam implementasi di lapangan,
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana disebutkan dalam poin 3
hingga poin 8 kurang efektif
mengingat kondisi peraturan tersebut

Penerapan
prinsip
peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan
sebagaimana jug atercantum dalam
Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman
tahun 2009

Ketentuan mengenai pemanggilan
yang memakan waktu sangat lama
dan
belum
mengakomodasi
perkembangan teknologi

diatur lain yang karena karakteristiknya
membutuhkan kekhususan.



Sebagai akibat dari pengaturan yang baik
secara rumusan tidak jelas dan juga secara
substansi sudah out of date, MA dengan
kewenangannya membuat peraturan di
lingkungan MA sebagai cara untuk mengisi
kekosongan hukum acara perdata.
 Pada dasarnya pengisian kekosongan
hukum acara perdata dilakukan oleh MA
karena menyangkut prosedur peradilan
umum
 Hal ini dapat berdampak tidak sesuainya
pengaturan dengan jenis, hierarki dan
materi muatan yang diatur.
Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan ini menjadi prinsip yang dipegang oleh
peradilan sekarang ini, bahkan prinsip ini
selalu disebutkan pada peraturan perundangundangan di bidang kekuasaan kehakiman.
Perlu dirumuskan atau diformulasi bagaimana
menerjemahkan arti dari sederhana, cepat
dan biaya ringan ini dalam praktek beracara di
pengadilan.
Ketentuan mengenai pemanggilan pihak
dalam perkara perdata dapat ditemukan di
ketentuan HIR. Pemanggilan dilakukan oleh
jurusita yang menyerahkan surat panggilan
(exploit) beserta salinan surat gugat itu
kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya
Jika tidak diketahui tempat tinggal, surat
panggilan/pemberitahuan kepada kepala
desa/bupati. Hal ini sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 390 ayat 1 HIR yang
menyebutkan: “Tiap-tiap surat jurusita,
kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus
disampaikan pada orang yang bersangkutan
sendiri di tempat diamnya atau tempat
tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ,
kepada kepala desanya atau lurah bangsa
Tionghoa yang diwajibkan dengan segera
memberitahukan surat jurusita itu pada orang
itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu
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pernyataan menurut hukum.”
Yang melakukan pemanggilan/pemberitahuan
adalah juru sita sebagaimana diatur dalam
Pasal 388 HIR yang menyatakan bahwa:
“Semua jurusita dan suruhan yang
dipekerjakan pada majelis pengadilan dan
pegawai umum Pemerintah mempunyai hak
yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan
panggilan, pemberitahuan dan semua surat
jurusita yang lain, juga menjalankan perintah
hakim dan keputusan-keputusan. Jika tidak
ada orang yang demikian, maka ketua majelis
pengadilan, yang dalam daerah hukumnya
surat jurusita itu harus dijalankan, harus
menunjuk seorang yang cakap dan dapat
dipercayai untuk mengerjakannya.”

12.

13.

Proses dalam persidangan agar dapat
dimasukkan dalam pengaturan

Pasal 119:
Ketua pengadilan negeri berkuasa
memberi nasihat dan pertolongan
kepada penggugat atau kepada
wakilnya tentang hal memasukkan
surat gugatnya.

Pada prakteknya perihal pemanggilan para
pihak maupun saksi dalam perkara perdata
tidaklah mudah. Beberapa kendala yang
dialami antara lain ketika salah satu pihak
tidak ditemukan tempat tinggalnya atau
berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan
yang menangani perkara termasuk ketika
salah satu pihak berada di luar wilayah
Indonesia. Belum lagi jika pihak yang dipanggil
ternyata berada diluar negeri./lintas negara.
Dalam HIR proses dalam persidangan tidak
diatur, sehingga yang sering terjadi adalah
improvisasi sendiri. Dalam prakteknya proses
persidangan ini bisa menjadi berbelit-belit dan
memakan waktu lama dikarenakan memang
ada pihak-pihak yang dengan alasan tertentu
seperti misalnya ada gugatan rekonvensi dan
advokatnya akan mengatakan bahwa dalam
gugatan tersebut belum replik, dsb.
Namun perlu dipertimbangkan, untuk
membakukan proses persidangan ini ke dalam
suatu aturan tertulis.
Multitafsir
Analisa: melihat dari penjelasan pasal 119
yang menyebutkan alasan ketua pengadilan
memberi nasihat dan pertolongan kepada
penggugat adalah untuk membantu para
pencari keadilan yang tidak mempunyai
pengetahuan hukum dan juga tidak mampu
membayar pertolongan seorang pensihat
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hukum. Ketentuan ini pada prinsipnya sudah
tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman
terlebih lagi adanya pengaturan mengenai
bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU
bantuan hukum, UU Peradilan Umum dan UU
Kekuasaan kehakiman.
Tumpang Tindih dalam hal kewajiban dan
penegakan hukum.
Analisa: Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman
Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan
hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian
peradilan. Demikian juga sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa hakim dan hakim
konstitusi wajib menaati Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Peraturan
Bersama MA dan KY tentang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim Pasal ayat 3 yang berisi laranga bagi
hakim dalam penerapan berperilaku adil salah
satunya menyebutkan bahwa hakim dalam
menjalankan tugasnya dilarang menunjukkan
rasa suka atau tidak suka, keberpihakan,
prasangka atau pelecehan dll.

14.

Pasal 200 HIR ayat (1):
Penjualan
barang
yang
disita
dilakukan dengan perantaraan kantor
lelang, atau menurut keadaan,
menurut pertimbangan ketua, oleh
orang yang melakukan penyitaan itu
atau orang lain yang cakap dan dapat
dipercaya, yang ditunjuk barang yang
tetap maka syarat-syarat yang
tersebut pada ayat di atas ini, dipakai
bagi penjualan itu.

Ketentuan pasal ini pada saat itu dibuat dalam
konteks
ketika
masyarakat
golongan
bumiptera awam hukum. Namun dalam
perkembangannya ketentuan ini membuka
celah
dalam
implementasi.
Dengan
perkembangan jaman dimana sudah ada
posbankum di pengadilan, maka ketentuan ini
bisa dikesampingkan.
Dalam ketentuan Pasal 200 HIR ayat (1)
tersebut tampak adanaya kemungkinan untuk
melepaskan kekakuan penerapan campur
tangan juru lelang. Menurut pasal tersebut
campur tangan juru lelang pada penjualan
lelang dapat diambil alih oleh juru sita.
Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan
didasarkan atas keadaan dan menurut
pertimbangan ketua Pengadilan Negeri.
Lebih jelas lagi tersebut diatur dalam Pasal
200 HIR ayat (2) sebagai berikut: ”Akan tetapi
jika penjualan yang dimaksud ayat (1) ini harus
dilakukan untuk melaksanakan keputusan
pengadilan buat membayar sejumlah uang
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15.

Pasal 130 HIR:
Jika pada hari yang ditentukan itu,
kedua belah pihak datang, maka
pengadilan
negeri
dengan
pertolongan ketua mencoba akan
memperdamaikan mereka.
Jika perdamaian yang demikian itu
dapat dicapai, maka pada waktu
bersidang, diperbuat sebuah surat
(akte) tentang itu, dalam mana kedua
belah pihak dihukum akan menepati
perjanjian yang diperbuat itu, surat
mana akan berkekuatan dan akan
dijalankan sebagai putusan yang
biasa.
Keputusan yang sedemikian tidak
diizinkan dibanding.
Jika pada waktu mencoba akan
memperdamaikan kedua belah pihak,
perlu dipakai seorang juru bahasa,
maka peraturan pasal yang berikut
dituruti untuk itu.

yang lebih dari tiga ratus rupiah belum
termasuk biaya perkara, atau jika menurut
pertimbangan ketua diduga bahwa barang
yang disita itu mungkin tidak menghasilkan
lebih daripada tiga ratus rupiah, maka
penjualan itu sekalikali tidak boleh dilakukan
dengan bantuan kantor lelang.” Kedua Pasal
tersebut di atas memberikan keterangan,
bahwa sebenarnya Pengadilan negeri dapat
sekaligus menyelenggarakan lelang sendiri
tanpa melalui kantor lelang KP2LN (Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara).
Namun ternyata ketentuan Pasal 200 ayat (2)
HIR tidak diadakan penyesuaian nilai, sehingga
saat ini pengadilan negeri tidak pernah lagi
melakukan lelang.
Mengenai mediasi ini, diambil dari hasil kajian
yang ditulis dalam sebuah jurnal diperoleh
keterangan bahwa ternyata upaya
perdamaian melalui mediasi jumlahnya sangat
kecil, tidak signifikan dengan keberadan dan
aktivitas lembaga mediasi.Walaupun terdapat
data 1 atau 2 perkara yang didamaikan
melalui mediasi, tetapi tanpa mediasipun
sebenarnya ada juga 1-2 perkara yang berhasil
didamaikan sebelum aturan mediasi berlaku
melalui penawaran damai pada pembukaan
sidang berdasar Pasal 130 HIR. Selain itu para
pihak boleh sewaktu-waktu menyelesaikan
kasusnya dengan perdamaian.
Terkait mediasi, terdapat pemikiran untuk
dilakukan tidak hanya oleh pengadilan atau
lembaga mediasi, namun juga dilakukan oleh
pengacara. Selain itu, juga terdapat usulan
memasukkan materi diklat psikologi untuk
mendukung hakim yang melaksanakan
mediasi. Karena mediasi lebih dekat dengan
ilmu psikologi dibandingkan ilmu hukum.
Terkait mediasi di pengadilan, bisa diterapkan
sistem kamar dimana mediasi dilakukan oleh
hakim langsung dengan masing-masing pihak
dan masing-masing pihak tersebut wajib untuk
hadir dalam proses tersebut. Setelah mediasi
terpisah tersebut dilakukan, baru dilakukan
mediasi dengan menghadirkan kedua belah
pihak.

61

D2
D3
D5

16.

Wewenang pengadilan tinggi sebagai
badan peradilan tingkat banding yang
diatur dalam RBg, Title IV, Bagian
Ketiga terdiri dari Pasal 199-205 untuk
wilayah di luar Jawa dan Madura,
Pasal 357 Reglement op de Burgerlijke
Rechtsvorderin (Rv), dan UU No. 20
Tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura

Wewenang Pengadilan Tinggi sebagai badan
peradilan tingkat banding ditegaskan UU No.
20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di
Jawa dan Madura dan RBg, Title IV, Bagian
Ketiga terdiri dari Pasal 199-205 untuk wilayah
di luar Jawa dan Madura.
Dalam praktik, pemeriksaan perkara perdata
pada peradilan tingkat banding menggunakan
Pasal 357 Reglement op de Burgerlijke
Rechtsvorderin (Rv) bahwa perkara kemudian
oleh hakim banding yang bersangkutan tanpa
banyak proses diputus berdasarkan suratsurat saja, tetapi ia berwenang sebelum
menjatuhkan putusan akhir untuk memberi
putusan persiapan atau putusan sela
Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947, menyatakan
bahwa dari putusan-putusan Pengadilan
Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara
perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya
harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang,
oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang
berkepentingan dapat diminta, supaya
pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan
Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum
masing-masing. Pasal ini memuat dua hal
penting. Pertama, putusan Pengadilan Negeri
yang nilai gugatanya minimal seratus rupiah
dan kedua, pemeriksaan perkara diulangi. Hal
pertama, memuat norma hukum pembatasan
perkara banding dengan kriteria nilai gugatan,
sedangkan hal yang kedua memuat norma
hukum pengulangan pemeriksaan perkara.
Norma hukum pembatasan perkara tingkat
banding ini, tidak diberlakukan dalam praktik
peradilan saat ini, sehingga hampir semua
putusan perkara perdata peradilan tingkat
pertama dilakukan upaya hukum banding
(perlu klarifikasi).
Norma hukum pemeriksaan perkara diulangi
pada peradilan tingkat banding, disamakan
dengan konsep pemeriksaan ulang berkas
perkara. Menyamakan konsep pengulangan
pemeriksaan perkara dengan pemeriksaan
ulang berkas perkara merupakan kesalahan
mendasar. Persoalannya tata cara
pemeriksaan fakta-fakta maupun penerapan
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hukum itu dilakukan, tidak diatur dalam UU
No. 20 Tahun 1947. Secara konseptual,
konsep pemeriksaan perkara diulangi
menggambarkan struktur putusan
pengadilan tingkat banding sama dengan
struktur putusan pengadilan tingkat pertama,
yakni kepala putusan, identitas para pihak,
pertimbangan, dan amar.
Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947
menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam
pemeriksaan ulangan memeriksa dan
memutus dengan tiga orang hakim, jika
dipandang perlu, dengan mendengar sendiri
kedua belah pihak atau saksi. Terdapat dua
hal penting dalam pasal ini. Pertama, norma
hukum tentang hakim majelis dalam memutus
perkara dan norma hukum tentang
mendengarkan sendiri keterangan kedua
belah pihak atau saksi. Norma hukum yang
pertama, tidak menimbulkan persoalan dalam
hukum acara perdata, namun norma hukum
yang kedua itu bersyarat, yakni dengan
adanya kalimat ”…jika dipandang perlu.” Apa
makna dari kalimat ini, apakah Pengadilan
Tinggi memang dapat melakukan sendiri
pemeriksaan tambahan langsung kepada
para pihak? Dan bagaimana prakteknya pada
pengadilan banding sekarang ini?
Frasa “bila dipandang perlu” menyangkut
pertimbangan urgensi dan tujuannya,
sehingga bersifat tentative, sesuai kebutuhan
praktis factual. Hal tersebut sesuai dengan
asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan, serta mempertimbangkan kondisi
geografis kedudukan para pihak maupun
kedudukan serta jarak antara pengadilan
ingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding.
Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah,
menjamin otentisitas dan reliabilitas dari
Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh
panitera pengganti Pengadilan Tingkat
Pertama, karena hal itu yang nantinya
dipergunakan oleh Pengadilan Banding
sebagai dasar putusannya. Dalam praktek,
seing terjadi “perbedaan” antara fakta yang
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17.

Adanya upaya hukum tanpa batas

18.

Terkait eksekusi yang diatur dalam
195 ayat 1 HIR, 206 ayat 1 RBg, 296
HIR, 225 HIR, 1033 Rv, dst.

dituliskan dalam Berita Acara dengan apa yang
senyatanya dalam persidangan. Perbedaan
tersebut dapat disebabkan karena “human
eror” atau sebab sebab yang lain. Karena itu
dalam RUU Hukum Acara Perdata, perlu
dipertimbagkan pengaturan tentang
penggunaan TIK untuk merekam secara Audio
Visual semua proses persidangan sebagai
dokumen elektronik peradilan, selain
dokumen cetak yang selama ini dibuat;
Banding ada batasan minimal Rp 100,- dalam
UU No 20 Tahun 1947. Nilai Rp.100 apakah
masih sesuai dengan kondisi saat ini?
Ketentuan ini berakibat tidak adanya
pembatasan terhadap perkara banding.
Banyak pihak yang tidak bersedia
melaksanakan putusan Hakim secara sukarela,
pihak yang berperkara sangat memperlambat
penyelesaian perkara Selama ini pelaksanaan
eksekusi rumit dan sulit. Terdapat hal-hal yang
menyebabkan eksekusi ini sulit dilaksanakan
misalnya karena obyek eksekusi masih
tersangkut perkara lain, masih adanya upaya
hukum lain, dsb.
Dalam FGD yang dilaksanakan oleh BPHN,
terdapat pemikiran untuk eksekusi putusan
perdata ini ke depannya tidak lagi berada di
domain pengadilan tetapi ada di lembaga yang
khusus dibentuk untuk ini. Jadi pengadilan
tidak lagi dibebani pelaksanaan putusan.
Namun hal ini tentunya memerlukan kajian
yang mendalam disertai dengan alasan
hukumnya.
Selain itu, terdapat pemikiran dari anggota
pokja bahwa untuk eksekusi lelang pengadilan
dalam prakteknya jarang ada yang mau beli.
Dari riset yang ada menunjukkan ada cara
yang keliru. Lelang di pengadilan itu caranya
dilelang dahulu baru nanti dikosongkan.
Konsep ini bertentangan dengan rezim jual
beli juga karena pembeli sudah keluar uang,
tapi tidak dapat barang. Sedangkan tujuan
lelang itu untuk mendapat harga setinggitingginya supaya ada sisa untuk si pelelang.
Sekarang yang terjadi adalah dijual serendahrendahnya, pelelang malah babak belur.
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19.

Ketentuan mengenai saksi berupa ahli

Sehingga perlu perubahan skema lelang,
dimana perlu dilakukan pengosongan dulu
baru kemudian dilakukan lelang terhadap
obyek sengketa tersebut.
Pasal 154 HIR berbunyi:
“Jika menurut pendapat ketua pengadilan
negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh
pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka
karena jabatannya, atau atas permintaan
pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli
tersebut.
Dalam hal yang demikian, maka ditentukan
hari persidangan pada waktu mana hal itu
memberi laporannya baik dengan surat,
maupun dengan lisan dan menguatkan
keterangan itu dengan sumpah.
Sebagai ahli tidak dapat diangkat orang yang
tidak dapat didengar sebagai saksi.
Ketua Pengadilan Negeri sekali-sekali tidak
diwajibkan menuruti perasaan orang ahli itu,
jika berlawanan dengan keyakinannya.”
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Ketentuan dalam Pasal 154 HIR ini sebenarnya
sudah dengan jelas disebutkan bahwa hakim
yang memanggil ahli. Namun pada prakteknya
sekarang ini, para pihak yang membawa ahlinya masing-masing untuk menjadi saksi.
Padahal bunyi pasalnya bukan itu. Bukan para
pihak yang memanggil ahli. Inisiatifnya harus
dari hakim ketua. Aturannya sudah jelas.
Terdapat dua pendapat mengenai hal ini.
Pendapat pertama, bahwa yang bisa
mengajukan saksi ahli adalah hakim ketua.
Oleh karena itu perlu diperjelas dan dikunci di
peraturannya. Sehingga a contrarionya adalah
para pihak tidak berhak mengajukan. Dengan
demikian hal ini dapat mengakomodir
hadirnya saksi ahli yang netral dan mungkin
bersifat teknis sesuai dengan materi yang
sedang diperkarakan.
Pendapat yang kedua tidak perlu dibatasi dan
dikunci kesempatan hanya hakim. Karena
prinsipnya keterangan ahli itu tidak mengikat
hakim.
20.

Mengenai small claim court yang
diklasifikasikan berdasarkan nilai

Terdapat pemikiran bahwa pembatasan small
claim court berdasarkan nilai perkara
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21.

Kewenangan Pengadilan Memeriksa
Perkara yang Sudah Dijatuhkan
Putusan Arbitrasenya

dianggap tidak memberikan keadilan. Oleh
karena itu ada usul small claim court
berdasarkan kelompok perkara-perkara yang
sederhana, misalnya perkara mengenai
wanprestasi atau hutang piutang.
Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan APS: “Putusan arbitrase bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak.”
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Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat 2 UU No.30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
menyatakan bahwa: “Pengadilan Negeri wajib
menolak dan tidak akan campur tangan di
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam Undangundang ini.”
Namun dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang
menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan
dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.”

22.

Hukum acara perdata umum yang
digunakan dalam lingkup pengadilan
agama

Dengan demikian terdapat potensi disharmoni
diantara 2 ketentuan ini. Pengecualian
terhadap ketentuan ini terdapat pada Pasal
303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan tetap
berwenang memeriksa dan menyelesaikan
permohonan pernyataan pailit dari para pihak
yang terikat perjanjian yang memuat klausula
arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar
permohonan pernyataan pailit telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.”
Pasal 54 UU No. 7 1989 UUPA menyatakan
bahwa: Hukum Acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku
pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam Undang-undang ini.

66

D4

Penyelesaian perkara di Peradilan Agama
dengan menggunakan hukum acara yang
berlaku berdasarkan Pasal 54 UUPA
sesungguhnya banyak tidak relevan dengan
karakteristik perkara yang menjadi wewenang
Peradilan Agama.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara lahir pertama kali pada tahun
1986 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-

undang ini menjadi dasar awal munculnya peradilan administrasi di Indonesia
yang dikenal peradilan tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali
sengketa tata usaha di Iingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal
militer yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 dan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh
Peradilan Tata Usaha Militer; sedangkan sengketa Tata Usaha Negara lainnya
yang menurut Undang-undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha
Negara, diselesaikan oleh Peradilan Umum. Sesuai dengan maksudnya, maka
sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara
yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan
demikian, Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan
perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan
akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
UU peradilan TUN tahun 1986 telah disempurnakan dua kali yaitu dengan
UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan pertama
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dilakukan sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Sebagai salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan
peradilan di bawah Mahkamah Agung maka perlu dilakukan perubahan
ketentuan dalam UU Peradilan TUN tahun 1986.
Perubahan dilakukan terhadap ketentuan antara lain:
1) segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis
yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan
finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung
2) syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan
Tata Usaha Negara;
3) batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
4) pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5) pengaturan pengawasan terhadap hakim;
6) penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak
ketiga dalam suatu sengketa;
7) adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perubahan kedua dilakukan pada tahun 2009 dengan disahkannya UU
Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan kedua ini meletakkan dasar kebijakan bahwa
segala urusan mengenai peradilan tata usaha negara, baik menyangkut teknis
yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial
di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan lainnya meliputi ketentuan
mengenai:
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1) penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah
Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan
oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2) memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan
Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus
pendidikan hakim;
3) pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
4) pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian
hakim;
5) kesejahteraan hakim;
6) transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7) transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggungjawaban biaya perkara;
8) bantuan hukum; dan
9) Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim

Perubahan kedua atas UU Peradilan TUN Tahun 1986 pada dasarnya
dilakukan

untuk

mewujudkan

ewujudkan

penyelenggaraan

Kekuasaan

Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang
dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice
system), terlebih pengadilan tata usaha negara secara konstitusional merupakan
salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai
kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha
negara.
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki,
dan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
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Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
adalah sebagai berikut:
Dimensi 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara
No
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT TETAP
1
Mengatur lebih lanjut Undang-Undang ini merupakan

ketentuan UUD NRI amanat dari Pasal24A ayat (5)
Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 yang
menyebutkan bahwa: Susunan,
kedudukan, keanggotaan, dan
hukum acara Mahkamah Agung
serta badan peradilan di
bawahnya
diatur
dengan
undang-undang.
Dalam
Penjelasan
Umum
Undang-Undang ini disebutkan
bahwa Kekuasaan kehakiman di
lingkungan
Peradilan
Tata
Usaha Negara dalam Undangundang ini dilaksanakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara
dan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara yang berpuncak
pada Mahkamah Agung, sesuai
dengan prinsip-prinsip yang
ditentukan oleh Undangundang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 14
tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung. Dalam Undang-undang
ini diatur susunan, kekuasaan,
hukum acara, dan kedudukan
Hakim
serta
tata
kerja
administrasi pada Pengadilan
Tata Usaha Negara dan
Pengadian Tinggi Tata Usaha
Negara. Di tiap daerah tingkat II
dibentuk sebuah Pengadilan
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Tata Usaha Negara yang
berkedudukan di Kotamadya
atau di ibukota Kabupaten;
pembentukan itu dilakukan
dengan Keputusan Presiden.
Oleh karena itu pengaturan
mengenai peradilan tata usaha
negara ini telah sesuai untuk
diatur dalam undang-undang.

Hasil penilaian dengan menggunakan dimensi 1 menunjukkan bahwa materi
muatan mengenai peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari kekuasaan
kehakiman telah sesuai untuk diatur dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya,
tabel berikut berisi hasil analisis dan evaluasi terhadap undang-undang peradilan
tata usaha negara dengan menggunakan dimensi 2 sampai dengan dimensi 5.
Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
1.
Pasal 1 angka 9:
Dengan disahkannya UU Nomor
D4

Keputusan
Tata 30
tahun
2014
tentang
D5
Usaha
Negara Administrasi
Pemerintahan
adalah
suatu membawa implikasi yang tidak
penetapan tertulis sedikit
terhadap
yang
dikeluarkan substansi/materi yang diatur
oleh badan atau oleh Undang-Undang Peradilan
pejabat tata usaha TUN.
Titik
persinggungan
negara yang berisi diantara dua UU ini, antara lain
tindakan hukum tata meliputi: perluasan pemaknaan
usaha negara yang keputusan tata usaha negara
berdasarkan
dan perluasan kewenangan
peraturan
serta kompetensi peradilan tata
perundangundangan usaha negara. Akibatnya terjadi
yang berlaku, yang konflik norma hukum antara
bersifat
konkret, kedua UU ini yang akan dapat
individual, dan final, berdampak menyulitkan warga
yang menimbulkan masyarakat,
pejabat
akibat hukum bagi pemerintah bahkan hakim
seseorang
atau peradilan tata usaha negara itu
badan
hukum sendiri.
perdata.
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
Dalam Pasal 87 UU Administrasi
Pemerintahan
disebutkan
bahwa Dengan berlakunya
Undang-Undang ini, Keputusan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun 2004 dan UndangUndang
Nomor 51 Tahun 2009 harus
dimaknai sebagai: a. penetapan
tertulis yang juga mencakup
tindakan faktual; b. Keputusan
Badan dan/atau Pejabat Tata
Usaha Negara di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan penyelenggara negara
lainnya;
c.
berdasarkan
ketentuan perundang-undangan
dan AUPB; d. bersifat final
dalam arti lebih luas;
e.
Keputusan yang
berpotensi
menimbulkan akibat hukum;
dan/atau f. Keputusan yang
berlaku bagi Warga Masyarakat.
Dengan demikian terdapat
perluasan
definisi
dari
keputusan tata usaha negara
atau keputusan administrasi
pemerintahan yang disebut
dalam
UU
Administrasi
Pemerintahan sebagai obyek
sengketa TUN.
Selain itu, UU Administrasi
Pemerintahan juga mengenal
Keputusan berbentuk Elektronis
sebagaimana diatur dalam Pasal
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
38
UU
Administrasi
Pemerintahan. Pada ayat 3nya
bahkan disebutkan bahwa
Keputusan
Berbentuk
Elektronis berkekuatan hukum
sama dengan Keputusan yang
tertulis dan berlaku sejak
diterimanya Keputusan tersebut
oleh pihak yang bersangkutan.

2.

Pasal 2:
Tidak
termasuk
dalam
pengertian
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
menurut
UndangUndang ini:
a.
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
merupakan
perbuatan
hukum
perdata;
b.
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
merupakan
pengaturan
yang
bersifat umum; c.
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
masih memerlukan
persetujuan;
d.
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
dikeluarkan
berdasarkan

Oleh karena itu agar tidak
terjadi
tumpang
tindih,
ketentuan dalam pasal ini harus
dilakukan perbaikan dengan
mengakomodir
perluasanperluasan sebagaimana diatur
dalam
UU
Administrasi
Pemerintahan.
Ketentuan pengecualian atau
pembatasan
sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 UU ini
harus dicermati kembali, salah
satunya adalah dengan lahirnya
UU Administrasi Pemerintahan
yang
telah
memberikan
perluasan terhadap obyek dan
juga kewenangan penyelesaian
sengketa TUN oleh Pengadilan
TUN.
Apakah
kemudian
pembatasan
ini
akan
menimbulkan
potensi
disharmoni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
lain yang terkait dengan tata
usaha negara, misalnya UU KIP,
UU Pengadaan Tanah bagi
pembangunan
untuk
kepentingan umum, UU tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wakilota serta UU tentang
Pemilu.
Selain

itu,

pada

huruf

D2
D3
D4
D5



f
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
ketentuan
Kitab mengenai
pengecualian
Undang-Undang
terhadap
Keputusan
TUN
Hukum Pidana dan mengenai TUN TNI. Apakah saat
Kitab
Undang- ini masih relevan? Selain itu
Undang
Hukum perlu juga diklarifikasi mengenai
Acara Pidana atau keberadaan pengadilan tata
peraturan
usaha militer apakah saat ini
perundangsudah ada berjalan dengan
undangan lain yang sebagaimana mestinya?
bersifat
hukum
pidana; e. Keputusan
Tata Usaha Negara
yang
dikeluarkan
atas dasar hasil
pemeriksaan badan
peradilan
berdasarkan
ketentuan peraturan
perundangundangan
yang
berlaku; f. Keputusan
Tata Usaha Negara
mengenai tata usaha
Tentara
Nasional
Indonesia;
g.
Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
baik
di
pusat
maupun di daerah
mengenai
hasil
pemilihan umum.
3.
Pasal 3 ayat 2:
Pasal ini menganut rezim fiktif
D3

Jika suatu Badan negatif dimana sikap diam
D4
atau Pejabat Tata badan/pejabat TUN yang tidak
Usaha Negara tidak menerbitkan keputusan yang
mengeluarkan
dimohon atau yang menjadi
keputusan
yang kewajibannya
tersebut
dimohon, sedangkan disamakan dengan Keputusan
jangka
waktu Penolakan.
sebagaimana
ditentukan
dalam Hal ini berbeda dengan apa
peraturan
yang diatur dalam Pasal 53 UU
perundangAdministrasi
Pemerintahan
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
undangan dimaksud yang
menyatakan bahwa
telah
lewat,maka Apabila dalam batas waktu
Badan atau Pejabat sebagaimana
ditentukan
Tata Usaha Negara undang-undang,
Badan
tersebut dianggap dan/atau Pejabat Pemerintahan
telah
menolak tidak menetapkan
dan/atau
mengeluarkan
melakukan Keputusan dan/atau
keputusan
yang Tindakan, maka permohonan
dimaksud.
tersebut dianggap dikabulkan
secara hukum. Ketentuan ini
mengandung
makna
fiktif
positif.
Perbedaan rezim dalam 2 UU ini
juga
berimplikasi
pada
kompetensi Peradilan TUN
untuk memutuskan terhadap
obyek Keputusan Fiktif Positif
(berdasaran UU Administrasi
Pemerintahan) dan Keputusan
Fiktif Negatif (berdasarkan UU
TUN).
Terhadap hal ini Mahkamah
Agung mengeluarkan PERMA
No. 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman
Beracara
Untuk
Memperoleh Putusan Atas
Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan
Keputusan
Dan/atau Tindakan Badan Atau
Pejabat Pemerintah. PERMA ini
hadir sebagai pelaksanaan dari
ketentuan dalam Pasal 53 UU
Administrasi
Pemerintahan.
Selain mengatur mengenai tata
cara pengajuan permohonan
bagi seorang pemohon, poin
penting lain dalam PERMA ini
salah satunya adalah putusan
pengadilan atas permohonan
untuk
mendapatkan
keputusan/tindakan ini bersifat
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
final dan mengikat.

4.

5.

Perlu harmonisasi ketentuan
antara 2 UU ini, sehingga tidak
saling bertolak belakang yang
akan
membingungkan
masyarakat pemohon. Rumusan
pasal ini perlu diperbaiki untuk
memberikan kepastian hukum
dan tidak menimbulkan potensi
tumpang tindih norma.
Pasal 3 ayat 3:
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Dalam hal peraturan Tahun 2011 nomor 272
perundangdisebutkan: teknik pengacuan
undangan
yang dilakukan dengan menunjuk
bersangkutan tidak pasal atau ayat dari Peraturan
menentukan jangka Perundang-undangan yang
waktu sebagaimana bersangkutan atau Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-Undangan yang lain
ayat
(2),
maka dengan menggunakan frasa
setelah lewat jangka sebagaimana dimaksud dalam
waktu empat bulan Pasal ...... atau sebagaimana
sejak
diterimnya dimaksud pada ayat ........
permohonan, Badan
atau Pejabat Tata Rumusan
pasal
ini
Usaha Negara yang menggunakan
frasa
bersangkutan
“sebagaimana dimaksud dalam
dianggap
telah ayat (2)” sehingga perlu diubah
mengeluarkan
menjadi
“sebagaimana
keputusan
dimaksud pada ayat (2).
penolakan.
Perlu
penyesuaian
atau
harmonisasi dengan ketentuan
dalam Pasal 21 UU Administrasi
pemerintahan
Pasal 48 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Pengadilan
baru Tahun 2011 nomor 272
berwenang
disebutkan: teknik pengacuan
memeriksa,
dilakukan dengan menunjuk
memutus,
dan pasal atau ayat dari Peraturan
menyelesaikan
Perundang-undangan yang
sengketa Tata Usaha bersangkutan atau Peraturan
Negara
Perundang-Undangan yang lain

D2
D4



D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
sebagaimana
dengan menggunakan frasa
dimaksud
dalam sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) jika seluruh Pasal ...... atau sebagaimana
upaya administratif dimaksud pada ayat ........
yang bersangkutan
telah digunakan.
Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)” sehingga perlu diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
6.
Pasal 51 ayat 3:
Merujuk pada Pasal 48 ayat 1
D3

Pengadilan
Tinggi yang berbunyi: “Dalam hal
D4
Tata Usaha Negara suatu Badan atau Pejabat Tata
bertugas
dan Usaha Negara diberi wewenang
berwenang
oleh
atau
berdasarkan
memeriksa,
peraturan perundang-undangan
memutus,
dan untuk menyelesaikan secara
menyelesaikan
di administratif sengketa Tata
tingkat
pertama Usaha Negara tertentu,maka
sengketa Tata Usaha batal atau tidak sah, dengan
Negara
atau tanpa disertai tuntutan
sebagaimana
ganti rugi dan/administratif
dimaksud
dalam yang tersedia.”
Pasal 48
Ketentuan dalam Pasal 48 jo
Pasal 51 ayat 3 UU Peradilan
TUN ini, Pengadilan Tinggi TUN
diberikan wewenang untuk
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan sengketa TUN
yang berasal dari upaya
administratif. Ketentuan ini
berpotensi disharmoni dengan
ketentuan
dalam
UU
Administrasi
Pemerintahan
yang menyebutkan bahwa
gugatan yang berasal dari
Upaya
Administratif
(baik
prosedur keberatan maupun
banding administratif) adalah
menjadi kewenangan Peradilan
TUN Tingkat Pertama. Lihat
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
ketentuan dalam Pasal 76 ayat 3
UU Administrasi Pemerintahan
bahwa: “Dalam hal Warga
Masyarakat tidak menerima
atas penyelesaian banding oleh
Atasan
Pejabat,
Warga
Masyarakat dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan”. Hal ini
dapat
mengakibatkan
ketidakpastian hukum.
7.
Pasal 51 ayat (4):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Terhadap
putusan Tahun 2011 nomor 272
Pengadilan
Tinggi disebutkan: teknik pengacuan
Tata Usaha Negara dilakukan dengan menunjuk
sebagaimana
pasal atau ayat dari Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-undangan yang
ayat
(3)
dapat bersangkutan atau Peraturan
diajukan
Perundang-Undangan yang lain
permohonan kasasi.
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

8.

Pasal 53 ayat 2:
Alasan-alasan yang
dapat
digunakan
dalam
gugatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)
adalah:
a.
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
digugat
itu
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan
yang

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3)” sehingga perlu diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Dalam penjelasan disebutkan
bahwa Yang dimaksud dengan
“asas-asas umum pemerintahan
yang baik” adalah meliputi asas:
- kepastian hukum; - tertib
penyelenggaraan negara; keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas; - akuntabilitas,
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,

D3
D4
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
berlaku;
b. Kolusi, dan Nepotisme. Lebih
Keputusan
Tata lanjut, dalam UU Administrasi
Usaha Negara yang Pemerintahan
menegaskan
digugat
itu bahwa
Pengadilan
TUN
bertentangan
berwenang
menerima,
dengan
asas-asas memeriksa dan memutuskan
umum pemerintahan ada atau tidak ada unsur
yang baik.
penyalahgunaan
Wewenang
yang dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan (Pasal 21 UU
Administrasi Pemerintahan).
Kewenangan ini berpotensi
tumpang
tindih
dengan
kewenangan peradilan umum,
lebih khusus adalah peradilan
pidana. Karena selama ini
mengenai unsur ada atau
tidaknya
penyalahgunaan
wewenang dalam kasus pidana
adalah menjadi kewenangan
hakim pidana. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 UU Nomor
31 Tahun 1999 (telah diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001)
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Bahwa setiap
orang
dengan
tujuan
menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu
korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan
dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian
negara dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat
satu tahun dan paling lama dua
puluh tahun dan atau denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00
dan
paling
banyak
Rp
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
1.000.000.000,00.” Dalam hal
ini terhadap penyalahgunaan
kekuasaan atau wewenang
sebagai salah satu unsur tindak
pidana korupsi yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan
yang berwenang memeriksa
dan
memutus
adalah
Pengadilan Umum (Pengadilan
Tipikor).

9.

10.

Sebagai pedoman beracara
untuk permohonan pengujian
unsur
penyalahgunaan
wewenang, telah diterbitkan
PERMA No. 4 Tahun 2015
Tentang Pedoman Beracara
Dalam
Penilaian
Unsur
Penyalahgunaan Wewenang
Pasal 62 ayat (4):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Perlawanan
Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud
dalam dilakukan dengan menunjuk
ayat (3) diperiksa pasal atau ayat dari Peraturan
dan diputus oleh Perundang-undangan yang
Pengadilan dengan bersangkutan atau Peraturan
acara singkat.
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

Pasal 63
Ayat (2): Dalam
pemeriksaan
persiapan
sebagaimana

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3)” sehingga perlu diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan

D2



D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
dimaksud
dalam Perundang-undangan yang
ayat (1) Hakim: a. bersangkutan atau Peraturan
wajib
memberi Perundang-Undangan yang lain
nasihar
kepada dengan menggunakan frasa
penggugat
untuk sebagaimana dimaksud dalam
memperbaiki
Pasal ...... atau sebagaimana
gugatan
dan dimaksud pada ayat ........
melengkapinya
dengan data yang Rumusan pasal ini
diperlukan
dalam menggunakan frasa
jangka waktu tiga “sebagaimana dimaksud dalam
puluh hari; b. dapat ayat (3)” sehingga perlu diubah
meminta penjelasan menjadi “sebagaimana
kepada Badan atau dimaksud pada ayat (3).
Pejabat Tata Usaha
Negara
yang
bersangkutan.
Ayat (3): Apabila
dalam jangka waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (2) huruf a
penggugat
belum
menyempurnakan
gugatan,
maka
Hakim menyatakan
dengan
putusan
bahwa
gugatan
tidak dapat diterima.

11.

Ayat (4): Terhadap
putusan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (3) tidak dapat
digunakan
upaya
hukum, tetapi dapat
diajukan
gugatan
baru
Pasal 66 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Departemen
Luar Tahun 2011 nomor 272
Negeri
segera disebutkan: teknik pengacuan

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
menyampaikan surat dilakukan dengan menunjuk
penetapan
hari pasal atau ayat dari Peraturan
sidang
beserta Perundang-undangan yang
salinan
gugatan bersangkutan atau Peraturan
sebagaimana
Perundang-Undangan yang lain
dimaksud
dalam dengan menggunakan frasa
ayat (1) melalui sebagaimana dimaksud dalam
Perwakilan Republik Pasal ...... atau sebagaimana
Indonesia di luar dimaksud pada ayat ........
negeri
dalain
wilayah tempat yang Rumusan pasal ini
bersangkutan
menggunakan frasa
berkedudukan atau “sebagaimana dimaksud dalam
berada
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
12. Pasal 67
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Ayat
(3): Tahun 2011 nomor 272
Permohonan
disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat
(2)
dapat Perundang-undangan yang
diajukan sekaligus bersangkutan atau Peraturan
dalam gugatan dan Perundang-Undangan yang lain
dapat
diputus dengan menggunakan frasa
terlebih dahulu dari sebagaimana dimaksud dalam
pokok sengketanya.
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Ayat
(4):
Permohonan
Rumusan pasal ini
penundaan
menggunakan frasa
sebagaimana
“sebagaimana dimaksud dalam
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga perlu diubah
ayat (2) : a. dapat menjadi “sebagaimana
dikabulkan
hanya dimaksud pada ayat .....
apabila
terdapat
keadaan
yang
sangat
mendesak
yang mengakibatkan
kepentingan
penggugat sangat
dirugikan
jika
Keputusan
Tata
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
Usaha Negara yang
digugat itu tetap
dilaksanakan;
b.
tidak
dapat
dikabulkan apabila
kepentingan umum
dalam
rangka
pembangunan
mengharuskan
dilaksanakannya
keputusan tersebut.
13. Pasal 69 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Setiap orang yang Tahun 2011 nomor 272
tidak menaati tata disebutkan: teknik pengacuan
tertib persidangan dilakukan dengan menunjuk
sebagaimana
pasal atau ayat dari Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-undangan yang
ayat (1), setelah bersangkutan atau Peraturan
mendapat
Perundang-Undangan yang lain
peringatan dari dan dengan menggunakan frasa
atas perintah Hakim sebagaimana dimaksud dalam
Ketua
Sidang, Pasal ...... atau sebagaimana
dikeluarkan
dari dimaksud pada ayat ........
ruang sidang.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
14. Pasal 70 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Tidak dipenuhinya Tahun 2011 nomor 272
ketentuan
disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat
(1)
dapat Perundang-undangan yang
menyebabkan
bersangkutan atau Peraturan
batalnya
putusan Perundang-Undangan yang lain
demi hukum
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
15. Pasal 71 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Dalam
hal Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud
dalam dilakukan dengan menunjuk
ayat (1) penggugat pasal atau ayat dari Peraturan
berhak memasukkan Perundang-undangan yang
gugatannya
sekali bersangkutan atau Peraturan
lagi
sesudah Perundang-Undangan yang lain
membayar
uang dengan menggunakan frasa
muka biaya perkara
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

16.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Pasal 72 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Dalam hal setelah Tahun 2011 nomor 272
lewat dua bulan disebutkan: teknik pengacuan
sesudah dikirimkan dilakukan dengan menunjuk
dengan
Surat pasal atau ayat dari Peraturan
tercatat penetapan Perundang-undangan yang
sebagaimana
bersangkutan atau Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-Undangan yang lain
ayat
(1)
tidak dengan menggunakan frasa
diterima berita, baik sebagaimana dimaksud dalam
dari atasan tergugat Pasal ...... atau sebagaimana
maupun
dari dimaksud pada ayat ........
tergugat,
maka
Hakim Ketua Sidang Rumusan pasal ini
menetapkan
hari menggunakan frasa
sidang
berikutnya “sebagaimana dimaksud dalam
dan
pemeriksaan ayat..... ” sehingga perlu diubah
sengketa dilanjutkan menjadi “sebagaimana

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
menurut acara biasa, dimaksud pada ayat .....
tanpa
hadirnya
tergugat.
17. Pasal 73 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Apabila pada hari Tahun 2011 nomor 272
penundaan sidang disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat (2) tergugat Perundang-undangan yang
atau kuasanya masih bersangkutan atau Peraturan
ada yang tidak hadir, Perundang-Undangan yang lain
sidang dilanjutkan dengan menggunakan frasa
tanpa kehadirannya. sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

18.

19.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Pasal 78 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Hakim atau Panitera Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud
dalam dilakukan dengan menunjuk
ayat (1) dan ayat (2) pasal atau ayat dari Peraturan
harus diganti, dan Perundang-undangan yang
apabila tidak diganti bersangkutan atau Peraturan
atau
tidak Perundang-Undangan yang lain
mengundurkan diri dengan menggunakan frasa
sedangkan sengketa sebagaimana dimaksud dalam
telah diputus, maka Pasal ...... atau sebagaimana
sengketa
tersebut dimaksud pada ayat ........
wajib segera diadili
ulang
dengan Rumusan pasal ini
susunan yang lain.
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Pasal 79
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Ayat
(2): Tahun 2011 nomor 272

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
Pengunduran
diri disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat
(1)
dapat Perundang-undangan yang
dilakukan
atas bersangkutan atau Peraturan
kehendak
Hakim Perundang-Undangan yang lain
atau Panitera, atau dengan menggunakan frasa
atas
permintaan sebagaimana dimaksud dalam
salah satu atau Pasal ...... atau sebagaimana
pihak-pihak
yang dimaksud pada ayat ........
bersengketa.
Rumusan pasal ini
Ayat (3): Apabila ada menggunakan frasa
keraguan
atau “sebagaimana dimaksud dalam
perbedaan pendapat ayat..... ” sehingga perlu diubah
mengenai
hal menjadi “sebagaimana
sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
dimaksud
dalam
ayat
(2)
maka
pejabat Pengadilan
yang
berwenang
yang menetapkan.

20.

Ayat (4): Hakim atau
Panitera
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) dan ayat (2)
harus diganti dan
apabila tidak diganti
atau
tidak
mengundurkan diri
sedangkan sengketa
telah diputus, maka
sengketa
tersebut
wajib segera diadili
ulang
dengan
susunan yang lain
Pasal 83 ayat (1):
“Selama
pemeriksaan
berlangsung, setiap
orang
yang

Rumusan “selama pemeriksaan
berlangsung”
menimbulkan
multitafsir dan ketidakjelasan,
pada saat kapan orang yang
berkepentingan dapat masuk

D2
D3
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
berkepentingan
dalam perkara. Mengingat
dalam
sengketa pemeriksaan perkara meliputi
pihak
lain
yang berbagai tahapan.
sedang
diperiksa
oleh Pengadilan, baik Tidak adanya penjelasan lebih
atas prakarsa sendiri lanjut atau batasan yang jelas
dengan mengajukan dengan yang dimaksud dengan
permohonan,
selama
pemeriksaan
maupun
atas berlangsung hal ini dapat
prakarsa
Hakim, mengakibatkan
tidak
dapat masuk dalam terpenuhinya asas kepastian
sengketa Tata Usaha hukum.
Negara,
dan
bertindak sebagai: a.
pihak yang membela
haknya; atau b.
peserta
yang
bergabung dengan
salah satu pihak yang
bersengketa”.
21. Pasal 83
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Ayat
(2): Tahun 2011 nomor 272
Permohonan
disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat
(1)
dapat Perundang-undangan yang
dikabulkan
atau bersangkutan atau Peraturan
ditolak
oleh Perundang-Undangan yang lain
Pengadilan dengan dengan menggunakan frasa
putusan
yang sebagaimana dimaksud dalam
dicantumkan dalam Pasal ...... atau sebagaimana
berita acara sidang.
dimaksud pada ayat ........
Ayat
(3):
Permohonan
banding
terhadap
putusan Pengadilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (2) tidak dapat
diajukan tersendiri,
tetapi
harus
bersama-sama

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
dengan permohonan
banding
terhadap
putusan akhir dalam
pokok sengketa.
22. Pasal 84
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Ayat (2): Apabila Tahun 2011 nomor 272
sangkalan
disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat (1) dikabulkan, Perundang-undangan yang
maka Hakim wajib bersangkutan atau Peraturan
menetapkan dalam Perundang-Undangan yang lain
putusan yang dimuat dengan menggunakan frasa
dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam
sidang
bahwa Pasal ...... atau sebagaimana
tindakan kuasa itu dimaksud pada ayat ........
dinyatakan batal dan
selanjutnya dihapus Rumusan pasal ini
dari berita acara menggunakan frasa
pemeriksaan.
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
Ayat (3): Putusan menjadi “sebagaimana
sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
dimaksud
dalam
ayat (2) dibacakan
dan/atau
diberitahukan
kepada para pihak
yang bersangkutan
23. Pasal 85 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Selain
hal Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud
dalam dilakukan dengan menunjuk
ayat (1) Hakim Ketua pasal atau ayat dari Peraturan
Sidang
dapat Perundang-undangan yang
memerintahkan pula bersangkutan atau Peraturan
supaya
surat Perundang-Undangan yang lain
tersebut
dengan menggunakan frasa
diperlihatkan kepada sebagaimana dimaksud dalam
Pengadilan
dalam Pasal ...... atau sebagaimana
persidangan
yang dimaksud pada ayat ........
akan
ditentukan
untuk keperluan itu.
Rumusan pasal ini
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
24. Pasal 89 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Ada
atau
tidak Tahun 2011 nomor 272
adanya
dasar disebutkan: teknik pengacuan
kewajiban
untuk dilakukan dengan menunjuk
merahasiakan segala pasal atau ayat dari Peraturan
sesuatu
Perundang-undangan yang
sebagaimana
bersangkutan atau Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-Undangan yang lain
ayat (1) huruf b, dengan menggunakan frasa
diserahkan kepada sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan Hakim Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

25.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Pasal 91 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Sebelum
Tahun 2011 nomor 272
melaksanakan
disebutkan: teknik pengacuan
tugasnya ahli alih dilakukan dengan menunjuk
bahasa
tersebut pasal atau ayat dari Peraturan
wajib mengucapkan Perundang-undangan yang
sumpah atau janji bersangkutan atau Peraturan
menurut agama atau Perundang-Undangan yang lain
kepercayaannya
dengan menggunakan frasa
untuk mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam
bahasa
yang Pasal ...... atau sebagaimana
dipahami
oleh dimaksud pada ayat ........
penggugat
atau
saksi sebagaimana Rumusan pasal ini
dimaksud
dalam menggunakan frasa
ayat (1) ke dalam “sebagaimana dimaksud dalam
bahasa
Indonesia ayat..... ” sehingga perlu diubah
dan
sebaliknya menjadi “sebagaimana
dengan
sebaik- dimaksud pada ayat .....

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
baiknya
26. Pasal 92 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Sebelum
Tahun 2011 nomor 272
melaksanakan
disebutkan: teknik pengacuan
tugasnya
juru dilakukan dengan menunjuk
bahasa
pasal atau ayat dari Peraturan
sebagaimana
Perundang-undangan yang
dimaksud
dalam bersangkutan atau Peraturan
ayat
(1)
wajib Perundang-Undangan yang lain
mengucapkan
dengan menggunakan frasa
sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam
menurut agama atau Pasal ...... atau sebagaimana
kepercayaannya.
dimaksud pada ayat ........

27.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Pasal 97
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Ayat (2): Setelah Tahun 2011 nomor 272
kedua belah pihak disebutkan: teknik pengacuan
mengemukakan
dilakukan dengan menunjuk
kesimpulan
pasal atau ayat dari Peraturan
sebagaimana
Perundang-undangan yang
dimaksud
dalam bersangkutan atau Peraturan
ayat
(1),
maka Perundang-Undangan yang lain
Hakim Ketua Sidang dengan menggunakan frasa
menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam
sidang ditunda untuk Pasal ...... atau sebagaimana
memberikan
dimaksud pada ayat ........
kesempatan kepada
Majelis
Hakim Rumusan pasal ini
bermusyawarah
menggunakan frasa
dalam
ruangan “sebagaimana dimaksud dalam
tertutup
untuk ayat..... ” sehingga perlu diubah
mempertimbangkan menjadi “sebagaimana
segala sesuatu guna dimaksud pada ayat .....
putusan
sengketa
tersebut.
Ayat

(4):

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
musyawarah majelis
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (3) tidak dapat
menghasilkan
putusan,
permusyawaratan
ditunda
sampai
musyawarah majelis
berikutanya.
Ayat (9): Kewajiban
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (8) berupa :
a.pencabutan
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
bersangkutan; atau
b.pencabutan
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
bersangkutan
dan
menerbitkan
Keputusan
Tata
Usaha Negara yang
baru;
atau
c.penerbitan
Keputusan
Tata
Usaha Negara dalam
hal
gugatan
didasarkan
pada
Pasal 3.
Ayat (10): Kewajiban
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(9)
dapat
disertai pembebanan
ganti rugi.
Ayat (11): Dalam hal
putusan Pengadilan
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (8) menyangkut
kepegawaian, maka
di
samping
kewajiban
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (9) dan ayat
(10), dapat disertai
pemberian
rehabilitasi
28. Pasal 98 ayat (2) (3): Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

(2):
Ketua Tahun 2011 nomor 272
Pengadilan
dalam disebutkan: teknik pengacuan
jangka waktu empat dilakukan dengan menunjuk
belas hari setelah pasal atau ayat dari Peraturan
diterimanya
Perundang-undangan yang
permohonan
bersangkutan atau Peraturan
sebagaimana
Perundang-Undangan yang lain
dimaksud
dalam dengan menggunakan frasa
ayat
(1) sebagaimana dimaksud dalam
mengeluarkan
Pasal ...... atau sebagaimana
penetapan tentang dimaksud pada ayat ........
dikabulkan
atau
tidak dikabulkannya Rumusan pasal ini
permohonan
menggunakan frasa
tersebut.
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
(3):
Terhadap menjadi “sebagaimana
penetapan
dimaksud pada ayat .....
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (2) tidak dapat
digunakan
upaya
hukum.
29. Pasal 100 ayat 1:
Perlu ditambahkan dengan
D4

alat bukti ialah: dokumen elektronik sebagai
D5
a.surat atau tulisan; alat bukti.
b.keterangan
ahli;
c.keterangan saksi;
d.pengakuan
para
pihak;
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
e.pengetahuan
Hakim.
30. Pasal 108 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Tidak dipenuhinya Tahun 2011 nomor 272
ketentuan
disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat (1) berakibat Perundang-undangan yang
putusan Pengadilan bersangkutan atau Peraturan
tidak sah dan tidak Perundang-Undangan yang lain
mempunyai
dengan menggunakan frasa
kekuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

31.

32.

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Pasal 109 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Tidak dipenuhinya Tahun 2011 nomor 272
salah satu ketentuan disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat
(1)
dapat Perundang-undangan yang
menyebabkan
bersangkutan atau Peraturan
batalnya
putusan Perundang-Undangan yang lain
Pengadilan.
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

Pasal 117
Ayat (2): Dalam
waktu tiga puluh

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan

D2



D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
hari
setelah dilakukan dengan menunjuk
menerima
pasal atau ayat dari Peraturan
pemberitahuan
Perundang-undangan yang
sebagaimana
bersangkutan atau Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-Undangan yang lain
ayat (1) penggugat dengan menggunakan frasa
dapat mengajukan sebagaimana dimaksud dalam
permohonan kepada Pasal ...... atau sebagaimana
Ketua
Pengadilan dimaksud pada ayat ........
yang
telah
mengirimkan
Rumusan pasal ini
putusan. Pengadilan menggunakan frasa
yang
telah “sebagaimana dimaksud dalam
memperoleh
ayat..... ” sehingga perlu diubah
kekuatan
hukum menjadi “sebagaimana
tetap tersebut agar dimaksud pada ayat .....
tergugat
dibebani
kewajiban
membayar sejumlah
uang
atau
kompensasi
lain
yang diinginkannya
Ayat
(3):
Ketua
Pengadilan setelah
menerima
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
memerintahkan
memanggil
kedua
belah pihak untuk
mengusahakan
tercapainya
persetujuan tentang
jumlah uang atau
kompensasi
lain
yang
harus
dibebankan kepada
tergugat
Ayat (5): Penetapan
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
Ketua
Pengadilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(4)
dapat
diajukan baik oleh
penggugat maupun
oleh
tergugat
kepada Mahkamah
Agung
untuk
ditetapkan kembali.

33.

34.

Ayat (6): Putusan
Mahkamah Agung
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(5),
wajib
ditaati kedua belah
pihak.
Pasal 120 ayat (2):
Salinan
putusan
Pengadilan
yang
berisi
kewajiban
membayar ganti rugi
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1), dikirimkan
pula oleh Pengadilan
kepada Badan atau
Pejabat Tata Usaha
Negara
yang
dibebani kewajiban
membayar ganti rugi
tersebut
dalam
waktu tiga hari
setelah
putusan
Pengadilan
memperoleh
kekuatan
hukum
tetap.
Pasal 121 ayat (2):
Salinan
putusan
Pengadilan
yang
berisi
kewajiban

Dalam lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2



D2



Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....

Dalam lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
tentang rehabilitasi pasal atau ayat dari Peraturan
sebagaimana
Perundang-undangan yang
dimaksud
dalam bersangkutan atau Peraturan
ayat (1), dikirimkan Perundang-Undangan yang lain
pula oleh Pengadilan dengan menggunakan frasa
kepada Badan atau sebagaimana dimaksud dalam
Pejabat Tata Usaha Pasal ...... atau sebagaimana
Negara
yang dimaksud pada ayat ........
dibebani kewajiban
melaksanakan
Rumusan pasal ini
rehabilitasi tersebut menggunakan frasa
dalam waktu tiga “sebagaimana dimaksud dalam
hari setelah putusan ayat..... ” sehingga perlu diubah
itu
memperoleh menjadi “sebagaimana
kekuatan
hukum dimaksud pada ayat .....
tetap.
35. Pasal 131 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Acara pemeriksaan Tahun 2011 nomor 272
kasasi sebagaimana disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud
dalam dilakukan dengan menunjuk
ayat (1) dilakukan pasal atau ayat dari Peraturan
menurut ketentuan Perundang-undangan yang
sebagaimana
bersangkutan atau Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-Undangan yang lain
Pasal 55 ayat (1) dengan menggunakan frasa
Undangundang
sebagaimana dimaksud dalam
Nomor 14 Tahun Pasal ...... atau sebagaimana
1985
tentang dimaksud pada ayat ........
Mahkamah Agung.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
36. Pasal 132 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Acara pemeriksaan Tahun 2011 nomor 272
peninjauan kembah disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan menunjuk
dimaksud
dalam pasal atau ayat dari Peraturan
ayat (1) dilakukan Perundang-undangan yang
menurut ketentuan bersangkutan atau Peraturan
sebagaimana
Perundang-Undangan yang lain
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut Tetap
dimaksud
dalam dengan menggunakan frasa
Pasal 77 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang
Pasal ...... atau sebagaimana
Nomor 14 Tahun dimaksud pada ayat ........
1985
tentang
Mahkamah Agung
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
37. Pasal 143 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Pengangkatan dalam Tahun 2011 nomor 272
jabatan Ketua, Wakil disebutkan: teknik pengacuan
Ketua,
Hakim, dilakukan dengan menunjuk
Panitera,
Wakil pasal atau ayat dari Peraturan
Panitera,
Panitera Perundang-undangan yang
Muda,
Panitera bersangkutan atau Peraturan
Pengganti,
dan Perundang-Undangan yang lain
Wakil
Sekretaris dengan menggunakan frasa
sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam
dimaksud
dalam Pasal ...... atau sebagaimana
ayat
(1)
dapat dimaksud pada ayat ........
menyimpang
dari
persyaratan
yang Rumusan pasal ini
ditentukan
dalam menggunakan frasa
Undang-undang ini.
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....

Hasil penilaian dimensi dua sampai dengan dimensi lima terhadap
ketiga undang-undang tentang peradilan tata usaha negara menunjukkan
terdapat 37 (tiga puluh tujuh) pasal yang bertentangan dengan indikatorindikator yang ada pada dimensi dua sampai dengan dimensi lima.
Terhadap undang-undang ini perlu diperhatikan beberapa putusan
MK terkait dengan keberlakuan pasal-pasal di dalamnya, yaitu antara lain:
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Putusan MK Nomor 17/PUU-IX/2011 yang sebagian putusannya
menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir
dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.



Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012 yang dalam sebagian putusannya
menyatakan bahwa Pasal 25 ayat (6) UU No.51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundangundangan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan
Peraturan Pemerintah”.
Dalam rapat pokja sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota

pokja dari Balitbang Hukum dan HAM bahwa yang perlu diperhatikan adalah
mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara terutama setelah lahirnya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU
AP). Undang-undang tersebut telah membawa perubahan besar terhadap
kompetensi absolut peradilan tata usaha negara yang menyangkut hal-hal
sebagai berikut:
1. Perluasan Pemaknaan Keputusan TUN. (pasal 1 angka 7 UU AP)
2. Kompetensi

Peradilan

TUN

terhadap

Tindakan

administrasi

pemerintahan /tindakan factual pejabat TUN. (pasal 1 angka 8 UU AP)
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang
ada atau tidaknya penyalah gunaan wewenang dalam penerbitan
Keputusan Tata Usaha Negara. ( Pasal 21 UU AP.)
4. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negata Tingkat satu untuk mengadili
gugatan pasca Upaya Administratif .
5. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap
obyek sengketa fiktif positif. (Pasal 53 UU AP.)
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Selain itu salah satu pembahas dalam Focus Group Discussion dari
MaPPI FHUI menyebutkan Pasal 21 ayat (1) UU AP oleh praktisi dan ahli
dianggap mencabut kewenangan penyidik dan pengadilan tipikor dalam menilai
unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK. Hal ini dapat
ditemukan dalam Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN dan Putusan No.
01/Pid.Prap/2016/PN BMS dimana tersangka tindak pidana korupsi memiliki
celah untuk menghindari penegakan hukum pidana dengan menggunakan
ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU AP. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan
usulan mengenai pengaturan tentang hakim dalam berbagai aspek sebaiknya
diatur dalam satu peraturan perundang-undangan agar jelas dan menjadi satu
kesatuan untuk menghindari terjadinya disharoni pengaturan mengenai hakim
antara undang-undang peradilan yang satu dengan undang-undang peradilan
yang lainnya. Di dalam undang-undang mengenai peradilan tersebut cukup
mengatur tentang hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang mengenai
mahkamah agung.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama
Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal
23 Agustus 2006 membawa konsekuensi logis dilakukannya perubahan atas UU
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
sebelumnya dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Disahkan tanggal 29 Oktober
2009, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung lahir sebagai UU perubahan atas UU
Mahkamah Agung sebelumnya.
Sebagai salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka UU Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama sudah tepat untuk dilakukan perubahan dalam upaya
penyesuaian atau sinkronisasi dengan perubahan UU MA dan UU Komisi
Yudisial. Perubahan kedua UU Peradilan Agama memberikan legitimasi bahwa
segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi

baik

menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi,
administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Perubahan ini dilakukan agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip
kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan
akuntabilitas hakim. Beberapa perubahan dalam perubahan terakhir UU
Peradilan Agama meliputi:
1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah
Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan
oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan
agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui
proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian
hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung
jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.
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Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki,
dan materi muatan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:
Dimensi 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT TETAP
1
Mengatur lebih lanjut Undang-Undang ini merupakan

ketentuan UUD NRI amanat dari Pasal24A ayat (5)
Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 yang
menyebutkan bahwa: Susunan,
kedudukan, keanggotaan, dan
hukum acara Mahkamah Agung
serta badan peradilan di
bawahnya
diatur
dengan
undang-undang.
Dalam
Penjelasan
Umum
Undang-Undang ini disebutkan
bahwa Kekuasaan Kehakiman
di Lingkungan Peradilan Agama,
dalam
Undang-undang
ini
dilaksanakan oleh Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama yang berpuncak pada
Mahkamah
Agung,
sesuai
dengan prinsip-prinsip yang
ditentukan
oleh
Undangundang Nomor 14 Tahun 1970.
Dalam
Undang-undang
ini
diatur susunan, kekuasaan,
hukum acara, kedudukan para
Hakim,
dan
segi-segi
administrasi
lain
pada
Pengadilan
Agama
dan
Pengadilan
Tinggi
Agama.
Pengadilan Agama merupakan
pengadilan tingkat pertama
untuk memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkaraperkara antara orang-orang
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yang beragama Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah, wakaf, dan shadaqah
berdasarkan hukum Islam.
Oleh karena itu pengaturan
mengenai peradilan agama ini
telah sesuai untuk diatur dalam
undang-undang.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa UU peradilan agama telah memenuhi
dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundangundangan. Materi mengenai peradilan agama sudah tepat diatur dalam bentuk
undang-undang. Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua
sampai dengan dimensi kelima terhadap UU Peradilan Agama:
Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
1.
Pasal 49:
Ketentuan Pasal 49 ini sejatinya
D4

Pengadilan
agama sudah
menjelaskan
D5
bertugas dan berwenang kewenangan pengadilan agama
memeriksa, memutus, dan dalam menyelesaikan sengketa
menyelesaikan perkara di ekonomi
syariah.
Dalam
tingkat pertama antara penjelasan pasalnya disebutkan
orang-orang
yang yang
dimaksud
dengan
beragama Islam di bidang: ekonomi
syariah
adalah
a. perkawinan;
perbuatan atau kegiatan usaha
b. waris;
yang dilaksanakan menurut
c. wasiat;
prinsip syari'ah, antara lain
d. hibah;
meliputi:
bank
syari'ah;
e. wakaf;
lembaga
keuangan
mikro
f. zakat;
syari'ah, asuransi syari'ah;
g. infaq;
reasuransi syari'ah; reksa dana
h. shadaqah; dan
syari'ah; obligasi syari'ah dan
i. ekonomi syari'ah
surat
berharga
berjangka
menengah syari'ah; sekuritas
syari'ah; pembiayaan syari'ah;
Pasal 50 ayat (2):
pegadaian
syari'ah;
dana
Apabila terjadi sengketa pensiun lembaga keuangan
hak milik sebagaimana syari'ah; dan bisnis syari'ah.
dimaksud pada ayat (1)
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
yang subjek hukumnya Namun
kewenangan
ini
antara orang-orang yang menjadi tidak jelas ketika
beragama Islam, objek dalam Pasal 55 ayat (2)
sengketa tersebut diputus Undang-Undang Nomor 21
oleh pengadilan agama Tahun 2008 tentang Perbankan
bersama-sama
perkara Syari’ah menyebutkan bahwa
sebagaimana dimaksud dalam hal para pihak telah
dalam Pasal 49.
memperjanjikan penyelesaian
sengketa selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
penyelesaian
sengketa
dilakukan sesuai dengan isi
Akad. Lebih lanjut dalam
penjelasan Pasal 55 ayat (2)
disebutkan Yang dimaksud
dengan “penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi
Akad” adalah upaya sebagai
berikut: a. musyawarah; b.
mediasi perbankan; c. melalui
Badan
Arbitrase
Syariah
Nasional (Basyarnas) atau
lembaga
arbitrase
lain;
dan/atau d. melalui pengadilan
dalam lingkungan Peradilan
Umum.
Ketentuan mengenai kehadiran
Peradilan
Umum
dalam
penyelesaian
sengketa
perbankan syariah perlu ada
penjelasan
lebih
lanjut.
Mengingat dua ketentuan
dalam 2 UU ini berpotensi
disharmoni
yang
dapat
menimbulkan permasalahan di
masyarakat
terkait
kewenangan lembaga terhadap
suatu perkara. Terlebih lagi,
ketika
berbicara
perkara
syariah
ketentuan
yang
mengikuti seharusnya sudah
jelas, bahwa para pihak yang
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
terlibat beragama Islam dan
penyelesaiannya sengketanya
pun seharusnya khusus harus
memenuhi prinsip syariah
agama Islam.

2.

Pasal 54:
Hukum
Acara
yang
berlaku pada Pengadilan
dalam
lingkungan
Peradilan Agama adalah
Hukum Acara Perdata
yang
berlaku
pada
Pengadilan
dalam
lingkungan
Peradilan
Umum, kecuali yang telah
diatur secara khusus
dalam Undang-undang ini.

Demikian juga dengan adanya
ketentuan lembaga arbitrase
lain
dalam
penyelesaian
sengketa perbankan syariah,
yang mana sebelumnya sudah
disebutkan
bahwa
penyelesaian
sengketa
dilakukan juga melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional.
Penyelesaian
perkara
di
Peradilan
Agama
dengan
menggunakan hukum acara
yang berlaku berdasarkan Pasal
54 UU Pengadilan Agama
sesungguhnya banyak tidak
relevan dengan karakteristik
perkara
yang
menjadi
wewenang Peradilan Agama.
Adapun prinsip utama yang
harus benar-benar dipahami
dan
diperhatikan
dalam
menangani perkara ekonomi
syari’ah khususnya dan perkara
bidang ekonomi syari’ah pada
umumnya, bahwa dalam proses
penyelesaian perkara tersebut
sama sekali tidak boleh
bertentangan dengan prinsip
syari’ah.
Hal
ini
jelas
merupakan prinsip ekonomi
syari’ah di pengadilan agama
karena
ekonomi
syari’ah
seperti ditegaskan Pasal 1 Ayat
(7) jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun
2008
dalam
menjalankan
kegiatan usahanya tidak lain
berdasarkan prinsip syari’ah.

D5



104

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
Oleh karena itu, jika terjadi
sengketa berkaitan dengan
kegiatan usaha tersebut jelas
tidak mungkin diselesaikan
dengan cara-cara yang justru
bertentangan dengan prinsip
syari’ah. Hal ini penting
diingatkan
dan
dipahami
karena seperti diketahui hukum
formil, dan bahkan mungkin
sebagian
hukum
materiil,
dalam hal ini seperti HIR / R.Bg,
Rv dan KUH Perdata (BW), yang
akan
digunakan
dalam
menyelesaikan
sengketa
ekonomi syari’ah di lingkungan
peradilan agama, pada awalnya
memang bukan dibuat dengan
tujuan untuk menegakkan dan
melindungi hukum materiil
Islam.
Oleh karena itu, meskipun
ketentuan-ketentuan hukum
tersebut secara umum tidak
banyak yang bertentangan
dengan hukum Islam, tetapi
tidak mustahil masih ada
bagian-bagian dari ketentuanketentuan
tersebut
yang
apabila diterapkan apa adanya
justru akan bertentangan atau
dianggap tidak relevan dengan
prinsip syari’ah yang menjadi
dasar ekonomi syari’ah dalam
menjalankan
segala
aktivitasnya sehingga hal itu
menimbulkan persoalan baru.
Untuk itu, perlu dibentuk
hukum formil/acara khusus
Peradilan Agama karena ada
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
beberapa
hukum
materiil
Peradilan agama memiliki
spesifikasi sendiri yang berbeda
dengan hukum materiil yang
menjadi kewenangan Peradilan
Umum
3.
Pasal 56 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Ketentuan sebagaimana Tahun 2011 nomor 272
yang dimaksud dalam disebutkan: teknik pengacuan
ayat (1) tidak menutup dilakukan dengan menunjuk
kemungkinan
usaha pasal atau ayat dari Peraturan
penyelesaian
perkara Perundang-undangan yang
secara damai.
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

4.

Pasal 59 ayat (2):
Tidak
terpenuhinya
ketentuan sebagaimana
yang dimaksud dalam
ayat (1) mengakibatkan
seluruh
pemeriksaan
beserta penetapan atau
putusannya batal menurut
hukum

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2



Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
dimaksud pada ayat .....
5.
Pasal 66 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Permohonan
Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
yang disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menunjuk
diajukan
kepada pasal atau ayat dari Peraturan
Pengadilan yang daerah Perundang-undangan yang
hukumnya
meliputi bersangkutan atau Peraturan
tempat
kediaman Perundang-Undangan yang lain
termohon, kecuali apabila dengan menggunakan frasa
termohon dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam
meninggalkan
tempat Pasal ...... atau sebagaimana
kediaman
yang dimaksud pada ayat ........
ditentukan bersama tanpa
izin pemohon.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
6.
Pasal 70 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Terhadap
penetapan Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
yang disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menunjuk
istri dapat mengajukan pasal atau ayat dari Peraturan
banding.
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

7.

Pasal 84 ayat (2):
Apabila
perceraian
dilakukan di wilayah yang
berbeda dengan wilayah

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
Pegawai Pencatat Nikah pasal atau ayat dari Peraturan
tempat
perkawinan Perundang-undangan yang
dilangsungkan, maka satu bersangkutan atau Peraturan
helai salinan putusan Perundang-Undangan yang lain
sebagaimana
yang dengan menggunakan frasa
dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam
yang telah memperoleh Pasal ...... atau sebagaimana
kekuatan hukum tetap dimaksud pada ayat ........
tanpa
bermeterai
dikirimkan pula kepada Rumusan pasal ini
Pegawai Pencatat Nikah menggunakan frasa
di tempat perkawinan “sebagaimana dimaksud dalam
dilangsungkan dan oleh ayat..... ” sehingga perlu diubah
Pegawai Pencatat Nikah menjadi “sebagaimana
tersebut dicatat pada dimaksud pada ayat .....
bagian pinggir daftar
catatan perkawinan.

8.

Pasal 84 ayat (3):
Apabila
perkawinan
dilangsungkan di luar
negeri, maka satu helai
salinan
putusan
sebagaimana
yang
dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan pula kepada
Pegawai Pencatat Nikah
di tempat didaftarkannya
perkawinan mereka di
Indonesia
Pasal 70 ayat (6):
Jika suami dalam putusan
permohonan cerai talak
telah diberi izin untuk
melakukan ikrar talak
terhadap istrinya di depan
sidang Pengadilan Agama,
yang kemudian setelah
putusan
berkekuatan
hukum tetap, maka dalam
tenggang waktu 6 (enam)
bulan sejak ditetapkan
hari si penyaksian sidang

Masa 6 bulan dianggap terlalu
lama,
sehingga
status
perkawinan tidak jelas selama 6
bulan. Dapat dipertimbangkan
untuk
menyingkat
waktu
misalnya 2 bulan atau paling
lama 3 bulan saja (FGD,
Pengadilan Agama).

D5
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah
Cabut
Tetap
untuk pengucapan ikrar
talak,
tidak
datang
menghadap sendiri atau
tidak mengirim wakilnya
meskipun telah mendapat
panggilan secara sah atau
patut, maka gugurlah
kekuatan
putusan
tersebut, dan perceraian
tidak dapat diajukan lagi
berdasarkan alasan yang
sama.
9.
Pasal 99 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor 12
D2

Dalam daftar perkara Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
yang disebutkan: teknik pengacuan
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menunjuk
tiap perkara diberi nomor pasal atau ayat dari Peraturan
urut dan dibubuhi catatan Perundang-undangan yang
singkat tentang isinya.
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat..... ” sehingga perlu diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat .....

Selain hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dikemukakan dalam tabel
diatas, dalam Focus Group Discussion terkait pokja yang dilaksanakan di BPHN
yang disampaikan oleh pembahas dari Pengadilan Agama dan narasumber Prof.
Basuki Rekso Widodo dari Balitbangkumdil MA ditemukan beberapa hal yang
perlu diperhatikan antara lain:
1) Belum adanya pengaturan mengenai daluarsa dalam perkara waris.
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Selama ini dalam perkara waris tidak dikenal daluarsa, sehingga
keturunan ketujuh pun masih dapat mengajukan gugatan waris. Hal ini
menyulitkan

dalam

pembuktiannya.

Oleh

karena

itu

perlu

dipertimbangkan untuk memberikan batasan waktu terkait dengan
pengajuan gugatan waris. Misalnya paling lama 15 tahun sejak pewaris
meninggal bisa mengajukan gugatan waris. Lewat dari 15 tahun
menjadi daluarsa.
2) Belum adanya pengaturan mengenai saksi yang berasal dari keluarga
untuk perkara waris.
Dalam hukum acara perdata saksi haruslah orang lain yang tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang
berperkara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 145 HIR, Pasal
172 RBg, dan Pasal 1909 KUH Perdata, antara lain yaitu:
a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut
keturunan lurus dari salah satu pihak;
b. Suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah
bercerai;
c. Anak-anak yang belum berusia 15 tahun;
d. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau
sehat.
Pengecualian terhadap ketentuan ini terdapat dalam UU
Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1) yang mana
dimungkinkan didengarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
dalam perkara gugatan perceraian atas alasan syiqaq. Namun tidak
demikian dengan perkara warisan. Dalam UU Pengadilan Agama dalam
hal perkara waris tidak diberikan pengecualian seperti dalam Pasal 76.
Sehingga pengaturan mengenai perkara waris masih merujuk pada
ketentuan Hukum Acara Perdata.
Mengenai hal ini, dalam praktik pemeriksaan perkara warisan
banyak yang kesulitan mencari saksi yang bukan hubungan keluarga,
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karena biasanya yang mengetahui tantang silsilah keturunan dan harta
peninggalan adalah keluarga, bukan orang lain.
3) Belum

adanya

pengaturan

mengenai

eksekusi

putusan

hadhanah/pengasuhan anak.
Ketentuan mengenai eksekusi putusan perdata berdasarkan HIR
dan RBg dimana terbatas terhadap obyek yang berupa pembayaran
uang dan penyerahan barang, bukan terhadap orang. Namun dalam
perkembangannya sesuai dengan kebutuhan dalam praktek peradilan,
eksekusi putusan pengadilan telah mencakup diluar hukum benda
seperti orang, termasuk juga putusan pengadilan agama terkait hak
asuh anak (hadhanah). Dalam prakteknya eksekusi dengan obyek
perkara mengenai orang, memiliki permasalahan tersendiri, misalnya
beberapa putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan karena anak
yang mau diserahkan kepada Pemohon Eksekusi disembunyikan oleh
Termohon Eksekusi. Kenyataan yang ada selama ini, pelaksanaan
eksekusi hak asuh anak hanya bersifat sukarela, maksudnya tidak
merupakan upaya paksa. Pengadilan tidak punya kekuasaan untuk
memaksa Termohon Eksekusi untuk menyerahkan anak tersebut.
Perlu dipertimbangkan mengatur mengenai eksekusi putusan
hadhanah tersebut terutama dalam peraturan mengenai hukum acara
atau dalam UU No. 7 tahun 1989.
4) Mengenai kesulitan pelaksanaan eksekusi.
Eksekusi nafkah anak dan nafkah isteri serta mut’ah dan nafkah
iddah pada umumnya tidak dapat dilaksanakan karena biaya eksekusi
lebih besar dari uang yang akan diterima oleh Pemohon Eksekusi.
5) Belum

adanya

pengaturan

yang

mengakomodir

pengajuan

permohonan talak/cerai secara online.
Ketentuan mengenai pengajuan permohonan cerai talak dan cerai
gugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 86
UU 7/1989 hendaknya dapat mengakomodir permohonan yang
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diajukan secara online dengan memanfaatkan teknologi yang semakin
maju.
Hal ini sangat perlu dalam rangka memudahkan para pihak yang
terlalu sibuk dengan pekerjaan sedangkan tidak mempunyai waktu
untuk ke Pengadilan Agama atau ketika para pihak berada di luar
negeri. Hal ini sesuai dengan asas Keseimbangan, Keserasian dan
Keselarasan.
6) Mengenai pemanggilan pihak yang berada di luar wilayah hukum
pengadilan yang mengadili yang belum memanfaatkan teknologi.
Dalam prakteknya, para pihak yang berada di luar wilayah hukum
Pengadilan Agama tidak boleh dipanggil langsung oleh Pengadilan
Agama yang mengadili dan tidak dapat dipanggil melalui bantuan
teknologi informasi (FGD, Pengadilan Agama). Hal ini menyebabkan
asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 57 ayat 3 tidak dapat diterapkan.
Mengenai pemanggilan para pihak ini, pengaturannya dalam HIR
dan RBg dimana pemanggilan harus dilakukan secara delegasi ke
Pengadilan

dimana

pihak

yang

dipanggil

bertempat

tinggal.

Pemanggilan melalui bantuan TI belum dapat dilakukan, meskipun
efisien dan praktis, namun hal tersebut tidak ada dasar hukum dalam
Hukum

Acara.

Hal

tersebut

dapat

direkomendasikan

dalam

pembaharuan hukum acara perdata yang akan datang.
Hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima UU Peradilan
agama menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan berkisar pada masalah
hukum acara yang berlaku di pengadilan agama dimana sebagian besar masih
merujuk pada hukum acara perdata HIR, RBg dan RV yang tentunya tidak sesuai
dengan syariat islam. Persoalan lainnya adalah terkait dengan tumpang tindih
kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama dalam perkara
perbankan syariah.
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Selain itu, perlu diperhatikan Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012 yang
dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 24 ayat (6) UU No.
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundangundangan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum memgikat sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan
Pemerintah”.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pengadilan pajak lahir untuk menyelesaikan sengketa pajak antara wajib
pajak dan pejabat yang berwenang yang juga merupakan implementasi dari
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 28/2007
menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan Banding hanya
kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebelumnya, penyelesaian pajak
dilakukan oleh Badan Penyelesaiang Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih
terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam
Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan
bahwa penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui
prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana.
UU Pengadilan pajak ditetapkan tanggal 12 April 2002 yang mana hadir
sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
kemudian dicabut dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sehingga terdapat beberapa ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak yang masih
belum sejalan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.
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Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki,
dan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

No
1

Dimensi 1
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT TETAP
Mengatur lebih lanjut Undang-Undang ini merupakan

ketentuan UUD NRI amanat dari Pasal24A ayat (5)
Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 yang
menyebutkan bahwa: Susunan,
kedudukan, keanggotaan, dan
hukum acara Mahkamah Agung
serta badan peradilan di
bawahnya
diatur
dengan
undang-undang.
Dalam Pasal 2 UU ini disebutkan
bahwa Pengadilan Pajak adalah
badan
peradilan
yang
melaksanakan
kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak
atau penanggung Pajak yang
mencari keadilan terhadap
Sengketa Pajak.
Oleh karena itu pengaturan
mengenai pengadilan pajak ini
telah sesuai untuk diatur dalam
undang-undang.

Hasil penilaian dengan menggunakan dimensi 1 menunjukkan bahwa materi
muatan mengenai pengadilan pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman telah
sesuai untuk diatur dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya, tabel berikut berisi
hasil analisis dan evaluasi terhadap undang-undang pengadilan pajak dengan
menggunakan dimensi 2 sampai dengan dimensi 5.

No
1.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pasal 1 angka 6 : Penggunaan kata Banding
D2

Banding
adalah pada UU Pengadilan Pajak
upaya hukum yang memiliki karakter yang khas
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No

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dapat dilakukan oleh yang
membedakannya
Wajib Pajak atau dengan pengertian Banding
penanggung Pajak pada
umumnya.
Kata
terhadap
suatu “Banding”
umumnya
keputusan
yang merujuk pada upaya hukum
dapat
diajukan terhadap
putusan
Banding,
pengadilan
tingkat
berdasarkan
pertama.
peraturan
perundangSementara,
dalam
hal
undangan
Pengadilan
Pajak,
perpajakaan yang “Banding” dilakukan atas
berlaku.
Surat Keputusan Keberatan
yang
dikeluarkan
oleh
Dirjen Pajak terhadap Wajib
Pajak (Pasal 27 UndangUndang Ketentuan Umum
Perpajakan).
Pengadilan
Pajak,
menurut
UU
Pengadilan Pajak, bukanlah
pengadilan tingkat kedua,
tetapi
merupakan
pengadilan tingkat pertama
dan
terakhir
dalam
memutus sengketa pajak
(Pasal 33 UU Pengadilan
Pajak).
Penggunaan kata “banding”
dalam UU Pengadilan Pajak
menjadi membingungkan
karena
orang
akan
cenderung berpikir ada
pengadilan tingkat pertama
sebelum perkara tersebut
masuk ke dalam Pengadilan
Pajak.
Sebaiknya istilah “banding”
diganti
agar
tidak
menimbulkan
kesalahpahaman demikian.
Tetapi perlu diperhatikan
terlebih dahulu konsep
besar mengenai peradilan-
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No

2.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
peradilan
khusus
di
Indonesia
(seperti
Pengadilan Pajak, Komisi
Banding pada perkara HAKI,
dsb.) untuk dapat membuat
kesimpulan yang lebih utuh
atas persoalan ini.
Pasal 1 angka 7 Pasal 1 angka 2 Kitab RUU
D2

Gugatan
adalah Hukum Acara Perdata,
upaya hukum yang gugatan adalah tuntutan
dapat dilakukan oleh hak yang mengandung
Wajib Pajak atau sengketa dan diajukan ke
penanggung Pajak pengadilan untuk mendapat
terhadap
putusan pengadilan.
pelaksanaan
penagihan
Pajak Kata “gugatan” pada UU
atau
terhadap Pengadilan
Pajak
keputusan
yang sebetulnya memiki karakter
dapat
diajukan yang sangat khas di mana
Gugatan
gugatan dimaksud hanya
berdasarkan
dilakukan
terhadap
peraturan
perkara-perkara
yang
perundangtermuat dalam Pasal 23 UU
undangan
KUP
(Sehingga
perpajakan
yang membedakan karakternya
berlaku.
dengan
“gugatan”
sebagaimana dikenal dalam
hukum
perdata
pada
umumnyayang
ditunjukkan dalam Pasal 1
angka 2 RUU Hukum Acara
Perdata).
Pasal 23 UU KUP sendiri
menggunakan
istilah
“Gugatan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak” untuk
memperjelas
hal
yang
dimaksudkan pembentuk
Undang-Undang. Sebaiknya
istilah “gugatan” dalam UU
ini diperjelas agar tidak
mengesankan inkonsistensi
atau makna yang kabur
misalnya menjadi Gugatan
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No

3.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pajak, dsb.
Pasal 2:
Ketentuan dalam Pasal 2
D2

“Pengadilan Pajak tersebut dapat diartikan
D4
adalah
badan bahwa
kedudukan
D5
peradilan
yang Pengadilan
Pajak
melaksanakan
merupakan
pelaksana
kekuasaan
kekuasaan
kehakiman,
kehakiman
bagi sehingga dapat dikatakan
Wajib Pajak atau bahwa Pengadilan Pajak
penanggung Pajak merupakan
lembaga
yang
mencari yudisial yang berfungsi
keadilan terhadap untuk
menyelesaikan
Sengketa Pajak”.
sengketa
perpajakan.
Namun jika dilihat kembali
kepada
ketentuanketentuan lain di dalam UU
Peradilan Pajak tersebut,
tidak ditemukan ketentuan
yang
dengan
jelas
menyebutkan kedudukan
pengadilan pajak sebagai
pengadilan khusus pada
lingkup peradilan mana.
Sebagai komparasi bisa
dilihat pada Pasal 2 UU
Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak
Pidana
Korupsi
yang
menyebutkan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi
merupakan
pengadilan
khusus yang berada di
lingkungan
Peradilan
Umum.
Oleh karena itu perlu revisi
terhadap ketentuan pasal
tersebut
untuk
dapat
menjelaskan
kedudukan
pengadilan pajak sebagai
pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan tata
usaha negara.
Selain

itu,

penggunaan

117

No

4.

5.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
frasa “yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman” dan
“yang mencari keadilan”
merupakan frasa penjelasan
yang membuat kalimat
menjadi tidak efisien dan
multitafsir.
Sebaiknya
dirumuskan ulang agar
dapat lebih efisien dan
jelas.
Pasal 3 menyatakan:
Ketentuan Pasal 3 ini
D3

“Dengan Undang- bertentangan
dengan
D5
undang ini dibentuk prinsip
peradilan
Pengadilan
Pajak sederhana, cepat dan biaya
yang berkedudukan ringan
sebagaimana
di ibukota Negara”.
terdapat dalam Pasal 2 ayat
(4) UU No. 48 th 2009,
sebab bila hanya ada satu
pengadilan Pajak di Jakarta,
tentunya beban pengadilan
Pajak sangat besar/berat,
sementara Wajib Pajak
yang jauh dari jakarta
sangat
repot
dalam
melakukan banding, karena
harus menghadiri sidang
berkali-kali.

Pasal 4 ayat (1):
“Sidang Pengadilan
Pajak dilakukan di
tempat
kedudukannya dan
apabila dipandang
perlu
dapat
dilakukan di tempat
lain.”

Perlu
dipertimbangkan
Pengadilan Pajak tidak
hanya di Jakarta saja tapi
juga dikota-kota besar lain.
Pada hakikatnya tempat
sidang Pengadilan Pajak
dilakukan
di
tempat
kedudukannya.
Namun,
dengan
pertimbangan
untuk memperlancar dan
mempercepat penanganan
Sengketa Pajak, tempat
sidang dapat dilakukan di
tempat lain. Hal ini sesuai
dengan
prinsip
penyelesaian perkara yang
dilakukan
dengan

D3
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No

6.

7.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
sederhana, cepat, dan biaya
ringan.
Ketentuan dalam pasal ini
membuka
peluang
penyelenggaraan
sidang
pemeriksaan dilakukan di
tempat
lain
diluar
pengadilan. Namun frasa
“tempat lain” tetap harus
memiliki batasan untuk
menjamin
kepastian
hukum.
Pasal 4 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Tempat
sidang 12 Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik
dimaksud
dalam pengacuan dilakukan dengan
ayat (1) ditetapkan menunjuk pasal atau ayat
oleh Ketua
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

Pasal 5:
(1) Pembinaan teknis
peradilan
bagi
Pengadilan
Pajak
dilakukan
oleh
Mahkamah Agung.
(2)
Pembinaan
organisasi,
administrasi,
dan
keuangan
bagi

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud

D2
D3
D4
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No

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pengadilan
Pajak dalam Pasal ...... atau
dilakukan
oleh sebagaimana dimaksud pada
Departemen
ayat ........
Keuangan.
Rumusan
pasal
ini
(3)
Pembinaan menggunakan
frasa
sebagaimana
“sebagaimana
dimaksud
dimaksud
dalam dalam ayat..... ” sehingga
ayat (1) dan ayat (2) perlu
diubah
menjadi
tidak
boleh “sebagaimana
dimaksud
mengurangi
pada ayat .....
kebebasan
Hakim
dalam
memeriksa Dalam ketentuan pasal ini
dan
memutus terlihat adanya dualisme
Sengketa Pajak.
lembaga pembinaan, yang
menyangkut
pembinaan
organisasi, administrasi dan
keuangan berada di bawah
Kementerian Keuangan dan
Pembinaan teknis peradilan
dibawah MA.
Dualisme
dalam
hal
pembinaan ini berpotensi
terjadi konflik kepentingan
dan
mengurangi
independensi hakim pajak
dalam
memeriksa
dan
memutus sengketa pajak.
Karena secara kelembagaan,
Kementerian
Keuangan
menaungi
Direktorat
jenderal Pajak, yang dalam
sengketa
pajak
berkedudukan sebagai salah
satu pihak dalam sengketa.
Walaupun ada jaminan
dalam Pasal 5 ayat (3) nya,
namun tetap saja ketentuan
tersebut berpotensi untuk
mengurangi
kebebasan
hakim dalam memutus
perkara.
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No

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Selain itu ketentuan ini
berpotensi
disharmoni
dengan UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 21 ayat (1)
yang
menyatakan
“Organisasi,
administrasi,
dan finansial Mahkamah
Agung dan badan peradilan
yang
ada
dibawahnya,
berada dibawah kekuasaan
Mahkamah Agung”. Hal
tersebut dinyatakan lagi
dalam Pasal 39 ayat (1) UU
No.48 Tahun 2009 bahwa
“Pengawasan
tertinggi
terhadap penyelenggaraan
peradilan pada semua badan
peradilan
yang
berada
dibawah Mahkamah Agung
dalam
menyelenggarakan
kekuasaan
kehakiman
dilakukan oleh Mahkamah
Agung”. Pada Pasal 39 ayat
(2) ditegaskan bahwa, selain
pengawasan
penyelenggaraan peradilan,
Mahkamah
Agung
melakukan
pengawasan
tertinggi
terhadap
pelaksanaan
tugas
administrasi dan keuangan.
Berdasarkan
pada
pengaturan tersebut jelas,
bahwa
pembinaan
dan
pengawasan
dalam
organisasi, administrasi, dan
keuangan Pengadilan Pajak
harus
berada
dibawah
Mahkamah Agung. Namun
demikian,
hendaknya
dijadikan concern bersama,
bahwa pajak merupakan
penerimaan negara dominan

121

No

8.

9.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
yang
diperlukan
dalam
pembangunan di republik
ini. Sebab tunjangan dan
ketentuan begi Ketua, Wakil
Ketua, Hakim, Sekretaris,
Wakil
Sekretaris,
dan
Sekretaris
Pengganti
Pengadilan Pajak tidak sama
dengan
pengadilanpengadilan lain. Apakah
memang
dimaksudkan
bahwa Pengadilan Pajak
tidak berada di dalam
lingkungan
salah
satu
peradilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
UU
Kekuasaan Kehakiman? Ini
ada
kerancuan
dan
membingungkan
posisi
Pengadilan Pajak dalam
sistem peradilan Indonesia.
(anggota
pokja
dari
BalitbangKumham).
Pasal 8 ayat (1):
Jika hendak selaras dan
D3

Hakim diangkat oleh harmoni dengan ketentuan
D4
Presiden dari daftar peradilan lainnya, maka
nama calon yang ketentuan
mengenai
diusulkan
oleh pengangkatan hakim dari
Menteri
setelah daftar nama calon yang
mendapat
diusulkan oleh menteri
persetujuan Ketua dalam hal ini menteri
Mahkamah Agung
keuangan sejatinya sudah
tidak sesuai lagi. Terlebih
jika dikaitkan dengan sistem
satu atap sebagaimana
menjadi semangat dari UU
Kekuasaan
Kehakiman
dalam
rangka
penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang
bebas dan merdeka.
Pasal 9 ayat (1) Dalam prakteknya hakim
D2

huruf f: Untuk dapat yang diangkat sebagai
D4
diangkat
menjadi hakim pengadilan pajak
D5
Hakim, setiap calon berijazah Sarjana Ekonomi
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No

10.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
harus
memenuhi yang
juga
merupakan
syarat-syarat
mantan pegawai Ditjen
sebagai berikut : Pajak.
mempunyai keahlian
dibidang perpajakan Terkait independensi hakim
dan
berijazah dan untuk meminimalisir
Sarjana Hukum atau onflik kepentingan, perlu
Sarjana lain
perubahan pola rekruitmen
hakim
pada
hakim
pengadilan pajak dengan
menyesuaikan
pola
rekruitmen
yang
ada
dipengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan lain
seperti pengadilan khusus
di lingkungan peradilan
umum.

Pasal 9 ayat (3):
Untuk
dapat
ditunjuk
sebagai
Hakim
Ad
Hoc,
seseorang
harus
memenuhi syaratsyarat sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) kecuali
huruf b dan huruf f.

Selain
itu,
Sengketa
kepabeanan juga menjadi
obyek pengadilan pajak,
sehingga terdapat usulan
untuk memasukkan syarat
bagi calon hakim selain
keahlian
di
bidang
perpajakan,
juga
ditambahkan
dengan
keahlian
di
bidang
kepabeanan dan cukai (FGD
BPHN, Ditjen Bea Cukai).
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

D2
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No

11.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Pasal 9 ayat (5):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Tata
cara 12 Tahun 2011 nomor 272
penunjukan Hakim disebutkan: teknik
Ad
Hoc
pada pengacuan dilakukan dengan
Pengadilan
Pajak menunjuk pasal atau ayat
sebagaimana
dari Peraturan Perundangdimaksud
dalam undangan yang
ayat
(2)
diatur bersangkutan atau Peraturan
dengan Keputusan Perundang-Undangan yang
Menteri.
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........
Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....

12.

Pasal 11 ayat (3):

Setiap bentuk peraturan
perundang-undangan
memiliki materi muatan
yang
khas.
Keputusan
Menteri memiliki materi
muatan berupa beschikking.
Tata cara penunjukan hakim
Ad Hoc tergolong pada jenis
Regeling
dan
bukan
Beschikking
sehingga
seharusnya diatur dengan
menggunakan
Peraturan
Menteri
dan
bukan
Keputusan Menteri.
Dalam lampiran II UU Nomor

D2
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No

13.

14.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pembinaan
dan 12 Tahun 2011 nomor 272
pengawasan
disebutkan: teknik
sebagaimana
pengacuan dilakukan dengan
dimaksud
dalam menunjuk pasal atau ayat
ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Perundangtidak
boleh undangan yang
mengurangi
bersangkutan atau Peraturan
kebebasan
Hakim Perundang-Undangan yang
dalam
memeriksa lain dengan menggunakan
dan
memutus frasa sebagaimana dimaksud
Sengketa Pajak.
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

Pasal 12 ayat (2):
Selain
jabatan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) jabatan lain
yang tidak boleh
dirangkap
oleh
Hakim diatur lebih
lanjut
dengan
Peraturan
Pemerintah.

Pasal 13
(1) Ketua,

Wakil

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Untuk rumusan yang lebih
efisien, ayat (2) dapat

D2



D2
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No

15.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Ketua, dan Hakim dijadikan poin d dari ayat (1).
diberhentikan
dengan hormat dari Terkait dengan ayat 1 huruf
jabatannya
oleh c
yang
menyatakan
Presiden atas usul mengenai syarat umur 65
Menteri
setelah tahun perlu memperhatikan
mendapat
keputusan
MK
Nomor
persetujuan Ketua 6/PUU-XIV/2016
yang
Mahkamah Agung menyatakan bahwa frasa
karena :
“telah berumur 65 (enam
a.
permintaan puluh
lima)
tahun”
sendiri;
bertentangan dengan UUD
b. sakit jasmani dan 1945 dan tidak mempunyai
rohani
terus kekuatan hukum sepanjang
menerus;
tidak dimaknai disamakan
c. telah berumur 65 dengan usia pemberhentian
(enam puluh lima) dengan hormat hakim tinggi
tahun;
atau
d. pada pengadilan tinggi tata
ternyata
tidak usaha negara.
cakap
dalam
menjalankan tugas.
(2) Ketua, Wakil
Ketua, dan Hakim
diberhentikan
dengan hormat dari
jabatannya
oleh
Presiden atas usul
Menteri
setelah
mendapat
persetujuan Ketua
Mahkamah Agung
karena tenaganya
dibutuhkan
oleh
negara
untuk
menjalankan tugas
negara lainnya.
Pasal 20 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Pelaksanaan
12 Tahun 2011 nomor 272
penangkapan atau disebutkan: teknik
penahanan
pengacuan dilakukan dengan
sebagaimana
menunjuk pasal atau ayat
dimaksud
dalam dari Peraturan Perundangayat
(1)
paling undangan yang
lambat dalam waktu bersangkutan atau Peraturan
2 (dua) kali 24 (dua Perundang-Undangan yang
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No

16.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
puluh empat) jam lain dengan menggunakan
harus
sudah frasa sebagaimana dimaksud
dilaporkan kepada dalam Pasal ...... atau
Ketua
Mahkamah sebagaimana dimaksud pada
Agung.
ayat ........

Pasal 22:
(1)
Kedudukan
protokoler
Ketua,
Wakil Ketua, dan
Hakim diatur dengan
Peraturan
Pemerintah.
(2) Tunjangan dan
ketentuan lainnya
bagi Ketua, Wakil
Ketua,
Hakim,
Sekretaris,
Wakil
Sekretaris,
dan
Sekretaris Pengganti
diatur
dengan
Keputusan Menteri.

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Pasal tersebut mengatur
kedudukan
protokoler
Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim
diatur
dengan
Peraturan Pemerintah dan
tunjangan diatur dengan
Keputusan Menteri. Menteri
disini
adalah
Menteri
Keuangan.

D2
D4



Pasal
ini
menimbulkan
persepsi bahwa kedudukan
protokoler dan tunjangan
bagi Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim Pengadilan Pajak
tidak
sama
dengan
pengadilan lain yang berada
dalam lingkungan peradilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
UU
Kekuasaan
Kehakiman.
Jika hendak selaras dengan
pengaturan pengadilan lain
dibawah Mahkamah Agung
maka sudah selayaknya
pengaturan
mengenai
kedudukan dan tunjangan
hakim
di
lingkungan
pengadilan pajak disesuaikan
dengan
pengaturan
pengadilan lainnya, dimana
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No

17.

18.

19.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
tidak lagi ada dualisme
lembaga pengawas.
Pasal 27:
Setiap bentuk peraturan
D2

Kedudukan
perundang-undangan
Sekretaris,
Wakil memiliki materi muatan
Sekretaris,
dan yang
khas.
Keputusan
Sekretaris Pengganti Menteri memiliki materi
diatur
dengan muatan berupa beschikking.
Keputusan Menteri. Kedudukan Sekretaris, Wakil
Sekretaris, dan Sekretaris
Pengganti diatur dengan
Keputusan
Menteri
tergolong
pada
jenis
Regeling
dan
bukan
Beschikking
sehingga
seharusnya diatur dengan
menggunakan
Peraturan
Menteri
dan
bukan
Keputusan Menteri.
Pasal 28:
Pengaturan mengenai tugas,
D2

(1) Tugas, tanggung tanggung jawab dan susunan
jawab, dan susunan organisasi,
tata
kerja
organisasi
kesekretariatan Pengadilan
kesekretariatan
Pajak dan Tata Tertib
Pengadilan
Pajak persidangan
merupakan
ditetapkan dengan materi pengaturan sehingga
Keputusan Presiden. seharusnya diatur dengan
(2)
Tata
kerja Peraturan Presiden, Praturan
kesekretariatan
Menteri, atau Peraturan
Pengadilan
Pajak Ketua Pengadilan Pajak.
ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
(3)
Tata
Tertib
persidangan
Pengadilan
Pajak
ditetapkan dengan
Keputusan Ketua.
Pasal 32 ayat (1):
Selain tugas dan
wewenang
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 31, Pengadilan
Pajak mengawasi

Apa yang dimaksud dengan:
Pengadilan pajak memiliki
tugas dan wewenang untuk
mengawasi kuasa hukum
yang memberikan bantuan
hukum dalam sidang-sidang
pengadilan pajak? Apakah

D2
D3
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No

20.

21.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
kuasa hukum yang ini
berarti
pengadilan
memberikan
memiliki kewenangan untuk
bantuan
hukum termasuk
mengevaluasi,
kepada pihak-pihak menerima
aduan,
yang
bersengketa membina, dan sejenisnya
dalam sidang-sidang terhadap kuasa hukum?
Pengadilan Pajak.
Jika
demikian
apakah
pengaturan ini sudah tepat
dikaitkan
dengan
tusi
lembaga peradilan?
Pasal 32 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Pengawasan
12 Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik
dimaksud
dalam pengacuan dilakukan dengan
ayat (1) diatur lebih menunjuk pasal atau ayat
lanjut
dengan dari Peraturan PerundangKeputusan Ketua.
undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

Pasal 33 ayat (1):
Pengadilan
Pajak
merupakan
Pengadilan tingkat
pertama
dan
terakhir
dalam
memeriksa
dan
memutus sengketa
pajak.

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Dalam Penjelasan Pasal 33
disebutkan bahwa sebagai
pengadilan tingkat pertama
dan terakhir pemeriksaan
atas sengketa pajak hanya
dilakukan oleh Pengadilan
Pajak.
Oleh
karenanya
putusan Pengadilan Pajak
tidak dapat diajukan gugatan
ke
pengadilan
umum,
peradilan tata usaha negara
atau
badan
peradilan

D2
D4
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No

22.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
lainnya, kecuali putusan
berupa
“tidak
dapat
diterima” yang menyangkut
kewenangan / kompetensi.
Selain itu dalam pengadilan
pajak tidak dikenal banding
dan kasasi. Dalam Pasal 80
ayat 2 disebutkan bahwa
terhadap
putusan
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1) tidak dapat
lagi
diajukan
Gugatan,
Banding, atau kasasi. Dengan
demikian, kewenangan akhir
memutuskan sengketa pajak
adalah di pengadilan pajak
dan bukan di Mahkamah
Agung.
Keterlibatan
Mahkamah Agung terbatas
pada Peninjauan Kembali
(PK) ang merupakan upaya
hukum luar bias.

Pasal 34:
(1) Para pihak yang
bersengketa masingmasing
dapat
didampingi
atau
diwakili oleh satu
atau lebih kuasa
hukum dengan Surat
Kuasa Khusus.
(2) Untuk menjadi

Ketentuan dalam pasal ini
dapat
memberikan
penafsiran mengenai posisi
pengadilan pajak sebagai
badan
peradilan
diluar
Mahkamah Agung. Karena
memberi
kesan
mengesampingkan
peran
Mahkamah Agung dalam
penyelesaian
sengketa
perpajakan.
Pasal 34 ayat (2) yang
berkaitan dengan syarat
yang harus dipenuhi oleh
kuasa hukum sebagaimana
terdapat dalam huruf c,
(yaitu: persyaratan lain yang
ditetapkan oleh Menteri)
dalam praktiknya banyak
mantan pejabat pajak dan
mantan hakim pajak begitu
pensiun langsung menjadi

D2
D3
D5
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No

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
kuasa hukum harus kuasa hukum pajak (tanpa
dipenuhi
syarat- jeda
waktu)
sehingga
syarat
sebagai menimbulkan
konflik
berikut:
kepentingan. Agar tidak
a.
Warga
terjadi konflik kepentingan
Negara Indonesia;
tersebut,
perlu
diatur
b.
mempunyai
dengan
jelas,
dan
pengetahuan yang
persyaratan
tersebut
luas dan keahlian
ditetapkan
di
dalam
tentang peraturan
peraturan pengadilan bukan
perundangoleh Menteri.
undangan
perpajakan;
Perlu ditetapkan jangka
c.
persyaratan waktu
minimum
bagi
lain yang ditetapkan mantan hakim atau mantan
oleh Menteri.
panitera pengadilan pajak
untuk bisa menjadi kuasa
(3) Dalam hal kuasa
hukum.
hukum yang
mendampingi atau
Siapakah yang dimaksud
mewakili pemohon
pegawai dalam ketentuan
Banding atau
ini?
Apakah
pegawai
penggugat adalah
pemohon, pegawai Dirjen
keluarga sedarah
pajak? Rumusan ini belum
atau semenda
jelas.
sampai dengan
derajat kedua,
Mengapa ketentuan ayat (3)
pegawai, atau
menyatakan
bahwa
pengampu,
persyaratan
sebagaimana
persyaratan
dimaksud dalam ayat (2)
sebagaimana
tidak diperlukan padahal
dimaksud dalam
ayat
(2)
merupakan
ayat (2) tidak
persyaratan yang sangat
diperlukan.
umum. Dengan rumusan
pasal seperti Ini maka
seolah-olah bagi mereka
yang termasuk kriteria pada
ayat (3) tidak terdapat
prasyarat sama sekali untuk
menjadi kuasa hukum.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan

131

No

23.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

Pasal 35 ayat 2:
Banding
diajukan
dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak
tanggal
diterima
Keputusan
yang
dibanding, kecuali
diatur lain dalam
peraturan
perundang
–
undangan
perpajakan.

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Perlu konsistensi mengenai
ketentuan
pengajuan
banding
ini
karena
berpotensi
disharmoni
dengan ketentuan Pasal 95
UU No. 17 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10
Tahun
1995
tentang
Kepabeanan
dimana
disebutkan bahwa “Orang
yang berkeberatan terhadap
penetapan Direktur Jenderal
atas tarif dan nilai pabean
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2),
keputusan Direktur Jenderal
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (2),
Pasal 93A ayat (4), atau
Pasal 94 ayat (2) dapat
mengajukan
permohonan
banding kepada Pengadilan
Pajak dalam jangka waktu
60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penetapan atau
tanggal keputusan, setelah

D2
D4
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No

24.

25.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pungutan yang terutang
dilunasi.”
Pasal 35 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Jangka
waktu 12 Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik
dimaksud
dalam pengacuan dilakukan dengan
ayat
(2)
tidak menunjuk pasal atau ayat
mengikat
apabila dari Peraturan Perundangjangka
waktu undangan yang
dimaksud
tidak bersangkutan atau Peraturan
dapat
dipenuhi Perundang-Undangan yang
karena keadaan di lain dengan menggunakan
luar
kekuasaan frasa sebagaimana dimaksud
pemohon Banding
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

Pasal 36 ayat (4):
Selain
dari
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) serta
Pasal 35, dalam hal
Banding
diajukan
terhadap besarnya
jumlah Pajak yang
terutang, Banding
hanya
dapat
diajukan
apabila
jumlah
yang
terutang dimaksud
telah
dibayar
sebesar 50% (lima
puluh persen).

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

D2
D3
D4



Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
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No

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pada ayat .....
Perlu
konsistensi/harmonisasi
ketentuan dalam pasal ini
mengenai
pengajuan
banding
hanya
dapat
dilakukan apabila jumlah
terutang
telah
dibayar
sebesar 50% sedangkan
ketentuan dalam Pasal 95
UU Kepabeanan disebutkan
bahwa:
“Orang
yang
berkeberatan
terhadap
penetapan Direktur Jenderal
atas tarif dan nilai pabean
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2),
keputusan Direktur Jenderal
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (2),
Pasal 93A ayat (4), atau
Pasal 94 ayat (2) dapat
mengajukan
permohonan
banding kepada Pengadilan
Pajak dalam jangka waktu
60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penetapan atau
tanggal keputusan, setelah
pungutan yang terutang
dilunasi.”
Pertimbangan lain, dapat
melihat pada ketentuan
Pasal 41 ayat (2) UU No. 19
Tahun
2000
tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun
1997 Tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa
yang
menyatakan
permohonan banding tidak
menunda
kewajiban
membayar
pajak
dan
pelaksanaan
penagihan
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No

26.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pajak.

Pasal 39 ayat 2:
Banding
yang
dicabut
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) dihapus dari
daftar
sengketa
dengan
:
a.
penetapan
Ketua
dalam hal surat
pernyataan
pencabutan diajukan
sebelum
sidang
dilaksanakan;
b.
putusan
Majelis/Hakim
Tunggal
melalui
pemeriksaan dalam
hal surat pernyataan
pencabutan diajukan
dalam sidang atas
persetujuan
terbanding.

Dengan tujuan agar hak-hak
keuangan negara terlindungi
sesuai
dengan
asas
rechmatig atau presumption
iustae causa yaitu keputusan
TUN harus dianggap benar
sehingga tidak menghalangi
pelaksanaan
keputusan
sampai
dengan
ada
pembatalan. (FGD BPHN,
Ditjen Bea Cukai).
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

D2



Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....

Pasal 39 ayat (3):
Banding yang telah
dicabut
melalui
penetapan
atau
putusan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (2), tidak dapat
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No

27.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
diajukan kembali.
Pasal 40 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Jangka waktu untuk 12 Tahun 2011 nomor 272
D3
mengajukan
disebutkan: teknik
Gugatan terhadap pengacuan dilakukan dengan
Keputusan
selain menunjuk pasal atau ayat
Gugatan
dari Peraturan Perundangsebagaimana
undangan yang
dimaksud
dalam bersangkutan atau Peraturan
ayat (2) adalah 30 Perundang-Undangan yang
(tiga puluh) hari lain dengan menggunakan
sejak
tanggal frasa sebagaimana dimaksud
diterima Keputusan dalam Pasal ...... atau
yang digugat.
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........
Pasal 40 ayat (4):
Jangka
waktu Rumusan
pasal
ini
sebagaimana
menggunakan
frasa
dimaksud
dalam “sebagaimana
dimaksud
ayat (2) dan ayat (3) dalam ayat..... ” sehingga
tidak
mengikat perlu
diubah
menjadi
apabila
jangka “sebagaimana
dimaksud
waktu
dimaksud pada ayat .....
tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di Apa yang dimaksud dengan
luar
kekuasaan “Keputusan selain gugatan”?
penggugat.
Secara sistematika, frasa ini
menjadi aneh karena
Pasal 40 ayat (5): ditempatkan di bawah bab
Perpanjangan
“Gugatan”.
jangka
waktu
sebagaimana
Apakah ada “keputusan
dimaksud
dalam selain gugatan”? Pasal 31
ayat (4) adalah 14 ayat (1) menyatakan bahwa
(empat belas) hari Pengadilan Pajak
terhitung
sejak mempunyai tugas dan
berakhirnya
wewenang memeriksa dan
keadaan di luar memutus Sengketa Pajak. Di
kekuasaan
mana pada Pasal 1 ayat 5,
penggugat.
terdapat rincian mengenai
apa saja yang objek dari
sengketa pajak yaitu surat
keputusan yang dapat
diajukan banding atau
gugatan. Persoalan banding
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No

28.

29.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
telah diatur dalam Pasal 3539 UU Pengadilan Pajak,
sehingga yang perlu diatur
adalah mekanisme
“gugatan”. Dengan demikian
menjadi membingungkan
ketika terdapat frasa
“Keputusan selain gugatan”
pada ketentuan ini.
Pasal 42 ayat 2:
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Gugatan
yang 12 Tahun 2011 nomor 272
dicabut
disebutkan: teknik
sebagaimana
pengacuan dilakukan dengan
dimaksud
dalam menunjuk pasal atau ayat
ayat (1) dihapus dari dari Peraturan Perundangdaftar
sengketa undangan yang
dengan: ......
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
Pasal 42 ayat 3:
frasa sebagaimana dimaksud
Gugatan yang telah dalam Pasal ...... atau
dicabut
melalui sebagaimana dimaksud pada
penetapan
atau ayat ........
putusan
sebagaimana
Rumusan
pasal
ini
dimaksud
dalam menggunakan
frasa
ayat (2) tidak dapat “sebagaimana
dimaksud
diajukan kembali.
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Pasal 43:
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Ayat (2) Penggugat 12 Tahun 2011 nomor 272
dapat mengajukan disebutkan: teknik
permohonan agar pengacuan dilakukan dengan
tindak
lanjut menunjuk pasal atau ayat
pelaksanaan
dari Peraturan Perundangpenagihan
Pajak undangan yang
sebagaimana
bersangkutan atau Peraturan
dimaksud
dalam Perundang-Undangan yang
ayat (1) ditunda lain dengan menggunakan
selama pemeriksaan frasa sebagaimana dimaksud
Sengketa
Pajak dalam Pasal ...... atau
sedang
berjalan, sebagaimana dimaksud pada
sampai ada putusan ayat ........
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No

30.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pengadilan Pajak.
Rumusan pasal ini
Ayat
(3) menggunakan frasa
Permohonan
“sebagaimana dimaksud
sebagaimana
dalam ayat..... ” sehingga
dimaksud
dalam perlu diubah menjadi
ayat
(2)
dapat “sebagaimana dimaksud
diajukan sekaligus pada ayat .....
dalam Gugatan dan
dapat
diputus
terlebih dahulu dari
pokok sengketanya.
Ayat
(4)
Permohonan
penundaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
dapat
dikabulkan
hanya
apabila
terdapat
keadaan
yang
sangat
mendesak
yang mengakibatkan
kepentingan
penggugat sangat
dirugikan
jika
pelaksanaan
penagihan
Pajak
yang digugat itu
dilaksanakan.
Pasal 44 ayat (2):
Dalam hal pemohon
Banding
mengirimkan surat
atau
dokumen
susulan
kepada
Pengadilan
Pajak
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 38, jangka
waktu 14 (empat
belas)
hari
sebagaimana
dimaksud
dalam

Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

D2
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No

31.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
ayat (1) dihitung
sejak
tanggal Rumusan pasal ini
diterima surat atau menggunakan frasa
dokumen
susulan “sebagaimana dimaksud
dimaksud.
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Pasal 45:
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Ayat (2): Salinan 12 Tahun 2011 nomor 272
Surat
Uraian disebutkan: teknik
Banding atau Surat pengacuan dilakukan dengan
Tanggapan
menunjuk pasal atau ayat
sebagaimana
dari Peraturan Perundangdimaksud
dalam undangan yang
ayat
(1)
oleh bersangkutan atau Peraturan
Pengadilan
Pajak Perundang-Undangan yang
dikirim
kepada lain dengan menggunakan
pemohon Banding frasa sebagaimana dimaksud
atau
penggugat dalam Pasal ...... atau
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
14 (empat belas) ayat ........
hari sejak tanggal
diterima.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
Ayat (3): Pemohon “sebagaimana dimaksud
Banding
atau dalam ayat..... ” sehingga
penggugat
dapat perlu diubah menjadi
menyerahkan Surat “sebagaimana dimaksud
Bantahan
kepada pada ayat .....
Pengadilan
Pajak
dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari
sejak
tanggal
diterima
salinan
Surat
Uraian
Banding atau Surat
Tanggapan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (2).
Ayat (4): Salinan
Surat
Bantahan
sebagaimana
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No

32.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud
dalam
ayat (3) dikirimkan
kepada terbanding
atau
tergugat,
dalam jangka waktu
14 (empat belas)
hari sejak tanggal
diterima
Surat
Bantahan.
Ayat (5): Apabila
terbanding
atau
tergugat,
atau
pemohon Banding
atau
penggugat
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) atau ayat
(3),
Pengadilan
Pajak
tetap
melanjutkan
pemeriksaan
Banding
atau
Gugatan
Pasal 47:
(2)
Dalam
hal
pemeriksaan
dilakukan
oleh
Majelis,
Ketua
menunjuk
salah
seorang
Hakim
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) sebagai
Hakim Ketua yang
memimpin
pemeriksaan
Sengketa Pajak.

Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

(3) Majelis atau
Hakim
Tunggal
sebagaimana
dimaksud
dalam

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga

D2
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No

33.

34.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
ayat (1) bersidang perlu diubah menjadi
pada hari yang “sebagaimana dimaksud
ditentukan
dan pada ayat .....
memberitahukan
hari
sidang
dimaksud
kepada
pihak
yang
bersengketa
Pasal 50 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Apabila
Banding 12 Tahun 2011 nomor 272
atau Gugatan tidak disebutkan: teknik
lengkap
dan/atau pengacuan dilakukan dengan
tidak
jelas menunjuk pasal atau ayat
sebagaimana
dari Peraturan Perundangdimaksud
dalam undangan yang
ayat (2) sepanjang bersangkutan atau Peraturan
bukan merupakan Perundang-Undangan yang
persyaratan
lain dengan menggunakan
sebagaimana
frasa sebagaimana dimaksud
dimaksud
dalam dalam Pasal ...... atau
Pasal 35 ayat (1), sebagaimana dimaksud pada
Pasal 36 ayat (1) dan ayat ........
ayat (4), dan Pasal
40 ayat (1) dan/atau Rumusan pasal ini
ayat
(6), menggunakan frasa
kelengkapan
“sebagaimana dimaksud
dan/atau kejelasan dalam ayat..... ” sehingga
dimaksud
dapat perlu diubah menjadi
diberikan
dalam “sebagaimana dimaksud
persidangan.
pada ayat .....
Pasal 51 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Hakim Ketua, Hakim 12 Tahun 2011 nomor 272
Anggota,
atau disebutkan: teknik
Panitera
pengacuan dilakukan dengan
sebagaimana
menunjuk pasal atau ayat
dimaksud
dalam dari Peraturan Perundangayat (1) dan ayat (2) undangan yang
harus diganti, dan bersangkutan atau Peraturan
apabila
tidak Perundang-Undangan yang
mengundurkan diri lain dengan menggunakan
sedangkan sengketa frasa sebagaimana dimaksud
telah
diputus, dalam Pasal ...... atau
putusan dimaksud sebagaimana dimaksud pada
tidak sah dan Ketua ayat ........
memerintahkan
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No

35.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
sengketa dimaksud Rumusan pasal ini
segera disidangkan menggunakan frasa
kembali
dengan “sebagaimana dimaksud
susunan
Majelis dalam ayat..... ” sehingga
dan/atau Panitera perlu diubah menjadi
yang berbeda.
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
(4)
Dalam
hal
hubungan keluarga
sedarah, semenda,
atau
hubungan
suami
istri
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) dan ayat (2)
diketahui sebelum
melewati
jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah
sengketa
diputus
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (3), sengketa
dimaksud
disidangkan kembali
dalam jangka waktu
3
(tiga)
bulan
terhitung
sejak
diketahuinya
hubungan dimaksud.
Pasal 52:
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

(2) Pengunduran diri 12 Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana
disebutkan: teknik
dimaksud
dalam pengacuan dilakukan dengan
ayat
(1)
dapat menunjuk pasal atau ayat
dilakukan
atas dari Peraturan Perundangpermintaan
salah undangan yang
satu atau pihak- bersangkutan atau Peraturan
pihak
yang Perundang-Undangan yang
bersengketa.
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
(3) Ketua berwenang dalam Pasal ...... atau
menetapkan
sebagaimana dimaksud pada
pengunduran
diri ayat ........
sebagaimana

142

No

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud
dalam Rumusan pasal ini
ayat (1) atau ayat menggunakan frasa
(2) apabila ada “sebagaimana dimaksud
keraguan
atau dalam ayat..... ” sehingga
perbedaan
perlu diubah menjadi
pendapat.
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
(4) Hakim Ketua,
Hakim
Anggota,
Panitera,
Wakil
Panitera,
atau
Panitera Pengganti
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
harus
diganti dan apabila
tidak diganti atau
tidak mengundurkan
diri
sedangkan
sengketa
telah
diputus,
putusan
dimaksud tidak sah
dan
Ketua
memerintahkan
sengketa dimaksud
segera disidangkan
kembali
dengan
susunan Majelis dan
Panitera,
Wakil
Panitera,
atau
Panitera Pengganti
yang
berbeda,
kecuali
putusan
dimaksud
telah
melampaui jangka
waktu
1
(satu)
tahun.
(5)
Dalam
hal
kepentingan
langsung atau tidak
langsung
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) diketahui
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No

36.

37.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
sebelum melewati
jangka waktu 1
(satu) tahun setelah
sengketa
diputus
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (4), sengketa
dimaksud
disidangkan kembali
dalam jangka waktu
3
(tiga)
bulan
terhitung
sejak
diketahuinya
kepentingan
dimaksud.
Pasal 53 ayat (1):
Pengunaan kata “dapat”
D2

Hakim
Ketua dalam kalimat ini perlu
D3
memanggil
klarifikasi apakah dalam
terbanding
atau implementasi
membawa
tergugat dan dapat dampak tertentu karena
memanggil
kata “dapat” ini berarti
pemohon Banding memberikan kemungkinan
atau
penggugat bagi pemohon banding atau
untuk memberikan penggugat untuk tidak hadir
keterangan lisan.
memberikan
keterangan
lisan dalam persidangan.
Sehingga
perlu
pertimbangan jika memang
kehadiran pihak tersebut
penting bagi persidangan,
maka kata “dapat” bisa
dirumuskan menjadi kata
“wajib”
sehingga
lebih
memberi kepastian hukum
bagi para pihak.
Pasal 55 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Saksi
yang 12 Tahun 2011 nomor 272
diperintahkan oleh disebutkan: teknik
Hakim
Ketua pengacuan dilakukan dengan
sebagaimana
menunjuk pasal atau ayat
dimaksud
dalam dari Peraturan Perundangayat
(1)
wajib undangan yang
datang
di bersangkutan atau Peraturan
persidangan
dan Perundang-Undangan yang
tidak diwakilkan.
lain dengan menggunakan
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No

38.

39.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

Pasal 57 ayat (2):
Apabila dipandang
perlu, Hakim Ketua
dapat
meminta
pihak sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c
untuk
didengar
keterangannya.

Pasal 61 ayat (2):
Sebelum
melaksanakan tugas
mengalihbahasakan
yang dipahami oleh
pemohon Banding
atau
penggugat
atau
saksi
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) ke dalam

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud

D2



D2
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No

40.

41.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Bahasa
Indonesia dalam Pasal ...... atau
dan sebaliknya, ahli sebagaimana dimaksud pada
alih
bahasa ayat ........
dimaksud
diambil
sumpah atau janji Rumusan pasal ini
menurut
agama menggunakan frasa
atau
“sebagaimana dimaksud
kepercayaannya
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Pasal 62 ayat (1)
Apa yang dimaksud orang
D2

Dalam hal pemohon yang pandai bergaul dengan
D3
Banding
atau pemohon Banding atau
penggugat
atau penggugat atau saksi dan
saksi, ternyata bisu apa tolak ukurnya?
dan/atau tuli serta
tidak dapat menulis, Dalam lampiran II UU Nomor
Hakim
Ketua 12 Tahun 2011 nomor 272
menunjuk
orang disebutkan: teknik
yang
pandai pengacuan dilakukan dengan
bergaul
dengan menunjuk pasal atau ayat
pemohon Banding dari Peraturan Perundangatau
penggugat undangan yang
atau saksi, sebagai bersangkutan atau Peraturan
ahli alih bahasa.
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
(2)
Sebelum frasa sebagaimana dimaksud
melaksanakan
dalam Pasal ...... atau
tugasnya, ahli alih sebagaimana dimaksud pada
bahasa
ayat ........
sebagaimana
dimaksud
dalam Rumusan
pasal
ini
ayat (1) diambil menggunakan
frasa
sumpah atau janji “sebagaimana
dimaksud
menurut
agama dalam ayat..... ” sehingga
atau
perlu
diubah
menjadi
kepecayaannya.
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Pasal 66 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Sengketa
Pajak 12 Tahun 2011 nomor 272
tertentu
disebutkan: teknik
sebagaimana
pengacuan dilakukan dengan
dimaksud
dalam menunjuk pasal atau ayat
ayat (1) huruf a dari Peraturan Perundang-
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No

42.

43.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
adalah
Sengketa undangan yang
Pajak yang Banding bersangkutan atau Peraturan
atau
Gugatannya Perundang-Undangan yang
tidak
memenuhi lain dengan menggunakan
ketentuan
frasa sebagaimana dimaksud
sebagaimana
dalam Pasal ...... atau
dimaksud
dalam sebagaimana dimaksud pada
Pasal 35 ayat (1) dan ayat ........
ayat (2), Pasal 36
ayat (1) dan ayat (4), Rumusan
pasal
ini
Pasal 37 ayat (1), menggunakan
frasa
Pasal 40 ayat (1) “sebagaimana
dimaksud
dan/atau ayat (6).
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Pasal 69 ayat (1):
Pertimbangan
untuk
D3

Alat bukti dapat memperluas
alat
bukti
D4
berupa: a. surat atau sehingga
mengakomodir
D5
tulisan;
kondisi terkini. Misalnya
b.keterangan ahli; c. rekaman, digital dokumen
keterangan
para (printscreen),
surat
saksi; d. pengakuan elektronik, dll agar bisa
para
pihak; sejalan dengan UU ITE.
dan/atau
e.
pengetahuan Hakim
Pasal 77 ayat (1): Terkait
dengan
dalam
D2

Putusan Pengadilan pengadilan
pajak
tidak
D4
Pajak
merupakan dikenal banding dan kasasi.
putusan akhir dan Dalam Pasal 80 ayat 2
mempunyai
disebutkan bahwa terhadap
kekuatan
hukum putusan
sebagaimana
yang tetap.
dimaksud dalam ayat (1)
tidak dapat lagi diajukan
Gugatan, Banding, atau
kasasi. Dengan demikian,
kewenangan
akhir
memutuskan sengketa pajak
adalah di pengadilan pajak
dan bukan di Mahkamah
Agung.
Keterlibatan
Mahkamah Agung terbatas
pada Peninjauan Kembali
(PK) ang merupakan upaya
hukum luar biasa.
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No

44.

45.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap

Pasal 80 ayat (2):
Terhadap putusan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) tidak dapat
lagi
diajukan
Gugatan, Banding,
atau kasasi.

Pasal 81:
(3) Dalam hal-hal
khusus,
jangka
waktu sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
diperpanjang paling
lama 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal-hal
khusus,
jangka

Ketentuan dalam pasal ini
dapat
memberikan
penafsiran mengenai posisi
pengadilan pajak sebagai
badan
peradilan
diluar
Mahkamah Agung. Karena
memberi
kesan
mengesampingkan
peran
Mahkamah Agung dalam
penyelesaian
sengketa
perpajakan.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........
Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud

D2



D2
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No

46.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
waktu sebagaimana dalam Pasal ...... atau
dimaksud
dalam sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2) ayat ........
diperpanjang paling
lama 3 (tiga) bulan.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
(5)
Dalam
hal “sebagaimana dimaksud
Gugatan
yang dalam ayat..... ” sehingga
diajukan selain atas perlu diubah menjadi
keputusan
“sebagaimana dimaksud
pelaksanaan
pada ayat .....
penagihan
Pajak,
tidak diputus dalam
jangka
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (2), Pengadilan
Pajak
wajib
mengambil putusan
melalui pemeriksaan
dengan acara cepat
dalam jangka waktu
1 (satu) bulan sejak
jangka waktu 6
(enam)
bulan
dimaksud dilampaui.
Pasal 82 ayat (4):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Dalam hal putusan 12 Tahun 2011 nomor 272
Pengadilan
Pajak disebutkan: teknik
diambil
terhadap pengacuan dilakukan dengan
Sengketa
Pajak menunjuk pasal atau ayat
sebagaimana
dari Peraturan Perundangdimaksud
dalam undangan yang
ayat (3), pemohon bersangkutan atau Peraturan
Banding
atau Perundang-Undangan yang
penggugat
dapat lain dengan menggunakan
mengajukan
frasa sebagaimana dimaksud
Gugatan
kepada dalam Pasal ...... atau
peradilan
yang sebagaimana dimaksud pada
berwenang.
ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
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No

47.

48.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Pasal 83 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Tidak dipenuhinya 12 Tahun 2011 nomor 272
ketentuan
disebutkan: teknik
sebagaimana
pengacuan dilakukan dengan
dimaksud
dalam menunjuk pasal atau ayat
ayat (1), putusan dari Peraturan PerundangPengadilan
Pajak undangan yang
tidak sah dan tidak bersangkutan atau Peraturan
mempunyai
Perundang-Undangan yang
kekuatan hukum dan lain dengan menggunakan
karena itu putusan frasa sebagaimana dimaksud
dimaksud
harus dalam Pasal ...... atau
diucapkan kembali sebagaimana dimaksud pada
dalam
sidang ayat ........
terbuka
untuk
umum.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Pasal 84:
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

(2)
Tidak 12 Tahun 2011 nomor 272
dipenuhinya salah disebutkan: teknik
satu
ketentuan pengacuan dilakukan dengan
sebagaimana
menunjuk pasal atau ayat
dimaksud
dalam dari Peraturan Perundangayat
(1) undangan yang
menyebabkan
bersangkutan atau Peraturan
putusan dimaksud Perundang-Undangan yang
tidak sah dan Ketua lain dengan menggunakan
memerintahkan
frasa sebagaimana dimaksud
sengketa dimaksud dalam Pasal ...... atau
segera disidangkan sebagaimana dimaksud pada
kembali
dengan ayat ........
acara cepat, kecuali
putusan dimaksud Rumusan pasal ini
telah
melampaui menggunakan frasa
jangka waktu 1 “sebagaimana dimaksud
(satu) tahun.
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
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No

49.

50.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
(3)
Ringkasan “sebagaimana dimaksud
sebagaimana
pada ayat .....
dimaksud
dalam
ayat (1) huruf e
tidak
diperlukan
dalam hal putusan
Pengadilan
Pajak
diambil
terhadap
Sengketa
Pajak
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 66 ayat (1)
huruf c, huruf d, dan
Pasal 66 ayat (2).
Pasal 88 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Pejabat yang tidak 12 Tahun 2011 nomor 272
melaksanakan
disebutkan: teknik
putusan Pengadilan pengacuan dilakukan dengan
Pajak dalam jangka menunjuk pasal atau ayat
waktu sebagaimana dari Peraturan Perundangdimaksud
dalam undangan yang
ayat (2) dikenakan bersangkutan atau Peraturan
sanksi sesuai dengan Perundang-Undangan yang
ketentuan
lain dengan menggunakan
kepegawaian yang frasa sebagaimana dimaksud
berlaku.
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

Pasal 89 ayat (1):
Permohonan
peninjauan kembali
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 77 ayat (3)
hanya
dapat
diajukan 1 (satu) kali
kepada Mahkamah

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....
Ketentuan ini di satu sisi
memberikan jaminan kepada
masyarakat
untuk
memberikan
penilaian/koreksi terhadap
hasil peradilan. Namun di sisi
lain perlu ditelaah secara
konseptual,
ketika
disebutkan bahwa putusan

D3
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No

51.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Agung
melalui pengadilan pajak adalah
Pengadilan Pajak.
putusan pengadilan tingkat
pertama dan terakhir maka
apakah terhadapnya dapat
dilakukan
peninjauan
kembali?
Bab IV. Hukum Acara
Dalam Bab IV UU ini diatur
D2

Pasal 34 - Pasal 93
mengenai hukum acara
D4
yang berlaku di pengadilan
pajak. Tidak ditemukan
dalam pasal-pasal tersebut
pengaturan hukum acara
yang merujuk pada hukum
acara perdata atau hukum
acara pidana. Hal ini
berbeda
dengan
pengaturan
pengadilan
khusus lainnya, dimana
hukum acaranya masih
mengacu
pada
sistem
hukum acara yang ada
kecuali beberapa ketentuan
khusus
saja.
Sebagai
perbandingan
dengan
pengadilan khusus lain
seperti pengadilan anak,
pengadilan
HAM,
pengadilan
hubungan
industrial
yang
masih
merujuk pada hukum acara
perdata atau pidana dengan
pengecualian
beberapa
ketentuan saja.
Mengenai
hal
ini,
ditegaskan kembali dalam
penjelasan
umum
disebutkan bahwa Sebagai
konsekuensi
dari
kekhususan tersebut di
atas, dalam Undang-undang
ini diatur hukum acara
tersendiri
untuk
menyelenggarakan
Pengadilan Pajak.
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No

52.

53.

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap

Pasal 93 ayat (2):
Putusan
atas
permohonan
peninjauan kembali
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
harus
diucapkan
dalam
sidang
terbuka
untuk umum.

Pasal 95 ayat (2):
Perkara
Sengketa
Pajak yang diperiksa
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) huruf a
dapat
diajukan
peninjauan kembali
berdasarkan
Undang-undang ini.

Perlu pertimbangan untuk
bisa mengharmonisasikan
ketentuan
ini
dengan
ketentuan yang berlaku
pada pengadilan khusus
lainnya.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........
Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana
dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu
diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud
pada ayat .....
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang
lain dengan menggunakan
frasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud pada
ayat ........

D2



D2



Rumusan pasal ini
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No

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat..... ” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat .....

Hasil penilaian berdasarkan dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 terhadap
pengadilan pajak terdapat kurang lebih 50 pasal yang perlu dilakukan perubahan.
Permasalahan utama yang terlihat dari pasal-pasal tersebut adalah terkait
dengan adanya dualisme kelembagaan yang membina dan mengawasi
pengadilan pajak yaitu kementerian keuangan dan mahkamah agung. Ketentuan
ini tentunya tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang
kekuasaan kehakiman lainnya dan juga tidak sejalan dengan semangat untuk
mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem
peradilan yang terpadu (integrated justice system). Permasalahan lain yang juga
banyak ditemukan terkait dengan penilaian dimensi kedua dimana terdapat
rumusan-rumusan pasal yang tidak jelas dan multitafsir dan tidak sesuai dengan
lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
Selain itu perlu diperhatikan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang
dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (3) UU No.
14/2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, terhadap frasa “telah
berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU No. 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada
pengadilan tinggi tata usaha negara.
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5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Pada era reformasi, Pemerintah dalam rangka mereformasi hukum
ketenagakerjaan telah mengundangkan 3 (tiga) buah undang-undang, yaitu UU
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketiga UU tersebut saling
berkaitan

satu

sama lainnya.

Pemerintah

mempunyai

maksud

untuk

memperbaiki hukum formal ketenagakerjaan/perburuhan atau mekanisme
penyelesaian perselisihan perkara hubungan industrial, yang tujuan utamanya
adalah untuk pencerahan dalam mewujudkan keadilan dalam hal penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dengan diundangkannya UU Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 14
Januari 2004. Secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini
ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dibidang
hubungan industrial dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui proses penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah.
Undang-undang tersebut telah membawa perubahan besar dalam sistem
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Salah satunya adalah lahirnya
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang selama ini dilakukan melalui lembaga
P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat), Veto Menteri/Banding ke PTUN
(Pengadilan Tata Usaha Negara) dan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Munculnya lembaga penyelesaian seperti P4D dan P4P ini yang terdapat dalam
UU Nomor 22 Tahun 1957, dianggap tidak mampu mewujudkan perselisihan
perburuhan secara cepat, tepat, adil dan murah. Di samping itu pula, proses
penyelesaiannya agak rumit, dan putusannya tidak bersifat final, dikarenakan
dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta lembaga P4D dan
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P4P cenderung berpihak kepada pengusaha, dan sarat dengan intervensi
pemerintah.
Sistematika UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, yaitu:
a) Bab I (Pasal 1 – 5) tentang Ketentuan Umum (Definisi, dan Ruang
Lingkup secara Umum);
b) Bab II (Pasal 6 – 54) tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Penyelesaian Bipatrit, Konsiliasi, Mediasi, dan
Arbitrase);
c) Bab III (Pasal 55 -80) tentang Pengadilan Hubungan Industrial (Ruang
Lingkup PHI; Hakim, Panitera, Panitera Pengganti PHI secara Umum);
Bab IV (Pasal 81 – 115) tentang Penyelesaian

Perselisihan Melalui

PHI (Hukum Acara dalam PHI, Pengambilan Putusan, dan Upaya
Hukum Kasasi);
d) Bab V (Pasal 116 – 122) tentang Sanksi Administrasi dan Ketentuan
Pidana (bagi Mediator, Panitera, Konsiliator, Arbiter);
e) Bab VI (Pasal 123) tentang Ketentuan Lain-lain;
f) Bab VII (Pasal 124) tentang Ketentuan Peralihan;
g) Bab VIII (Pasal 125 - 126) tentang Ketentuan

Penutup (Tidak

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Undang-undang Nomor
12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan
Swasta).

Berikut penilaian dimensi pertama kesesuaian antara jenis, hierarki dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:
Dimensi 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
No
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT TETAP
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1

Mengatur lebih lanjut Dalam konsideran mengingat
ketentuan UUD NRI Undang-Undang ini disebutkan
Tahun 1945
beberapa
pasal
yang
mengamantkan yakni:
 Pasal 24 ayat 3 UUDNRI Tahun
1945
yang
menyebutkan
bahwa Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur
dalam undang-undang.
 Pasal 27 ayat (2) UUDNRI
Tahun
1945
yang
menyebutkan bahwa Tiap-tiap
warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
 Pasal 28D ayat 2 yang
menyebutkan bahwa Setiap
orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.
 Dengan demikian, sudah tepat
jika pengaturan mengenai
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial diatur
dalam undang-undang.



Dalam
Penjelasan
Umum
undang-undang ini disebutkan
bahwa materi yang diatur
dalam
undang-undang
ini
meliputi:
pengaturan
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial baik yang
terjadi di perusahaan swasta
maupun BUMN, jenis-jenis
perselisihan dan mekanisme
penyelesaiannya baik melalui
perundingan bipartit, mediasi
atau konsiliasi, arbitrase dan
melalui jalur litigasi melalui
pengadilan hubungan industrial
sebagai bagian dari peradilan
umum yang dibentuk pada
Pengadilan Negeri.
Sehingga
demikian
dapat
dikatakan bahwa pengaturan
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mengenai
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial ini telah sesuai untuk
diatur dalam undang-undang.

Hasil penilaian dengan menggunakan dimensi 1 menunjukkan bahwa materi
muatan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah sesuai untuk
diatur dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya, tabel berikut berisi hasil analisis
dan evaluasi terhadap undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dengan menggunakan dimensi dua sampai dengan dimensi lima.
Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
1.
Pasal 1 angka 2:
Ketentuan
pasal
ini D2

Perselisihan hak adalah memberikan peluang hak- D3
perselisihan yang timbul hak
normatif
yang D4
karena tidak dipenuhinya sejatinya wajib dipenuhi
hak,
akibat
adanya untuk
diperselisihkan
perbedaan pelaksanaan dengan dasar perbedaan
atau penafsiran terhadap pelaksanaan
atau
ketentuan
peraturan penafsiran.
Perlu
perundang-undangan,
penjelasan lebih lanjut
perjanjian
kerja, mengenai makna kata
peraturan perusahaan, “perbedaan pelaksanaan
atau perjanjian kerja atau penafsiran” dalam
bersama.
rumusan tersebut.
Pasal 1 angka 3:
Perselisihan kepentingan
adalah perselisihan yang
timbul dalam hubungan
kerja karena tidak adanya
kesesuaian
pendapat
mengenai
pembuatan,
dan atau perubahan
syarat-syarat kerja yang
ditetapkan
dalam
perjanjian kerja, atau
peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja
bersama;

Definisi perselisihan hak
selain disebutkan dalam
pasal 1 angka 2 juga
ditemukan
dalam
penjelasan Pasal 2 huruf a
yang menyebutkan bahwa:
Perselisihan hak adalah
perselisihan mengenai hak
normatif, yang sudah
ditetapkan
dalam
perjanjian kerja, peraturan
perusahaan,
perjanjian
kerja
bersama,
atau
peraturan
perundangundangan.

Pasal 1 angka 4:
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Perselisihan pemutusan Adanya pendapat yang
hubungan kerja adalah menyatakan
bahwa
perselisihan yang timbul pelanggaran terhadap hakkarena tidak adanya hak yang bersifat normatif
kesesuaian
pendapat seharusnya tidak perlu
mengenai pengakhiran masuk sampai pengadilan,
hubungan kerja yang tapi cukup instansi yang
dilakukan oleh salah satu berwenang
dalam
pihak
pembinaan
yang
menjatuhkan
sanksi
Pasal 1 angka 5:
kepada pengusaha. Namun
Perselisihan antar serikat yang
terjadi
dalam
pekerja/serikat
buruh perselisihan hak seperti
adalah
perselisihan upah
dibawah
upah
antara
serikat minimum dan pemberian
pekerja/serikat
buruh cuti hamil seringkali masuk
dengan
serikat pada ranah perselisihan
pekerja/serikat buruh lain hubungan industrial. Hakhanya
dalam
satu hak normatif pekerja pada
perusahaan, karena tidak dasarnya wajib dipenuhi
adanya
persesuaian oleh
pengusaha.
paham
mengenai Akibatnya
saat
ini
keanggotaan,
pengusaha bebas dari
pelaksanaan hak, dan sanksi ketika melanggar
kewajiban
hak-hak normatif buruh
keserikatpekerjaan;
karena kasusnya masuk
sampai
pengadilan.
Sedangkan sebagaimana
diketahui bahwa jalur
litigasi melalui pengadilan
memakan waktu yang
lama dan biaya yang juga
tidak sedikit bagi buruh.
Hal ini akan berbeda bagi
pengusaha yang dari sisi
ekonomi
tentunya
mempunyai posisi yang
lebih
mampu
dibandingkan para buruh.
Perlu dikaji kembali yang
melandasi
pembedaan
jenis
perselisihan
hubungan
industrial.
Dalam situasi khusus,
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
mungkin mudah bagi para
pihak untuk melakukan
identifikasi
dalam
menentukan
jenis
perselisihan. Tetapi dalam
banyak kasus akan sulit
untuk
menentukan
identifikasi
jenis
perselisihan.
Seperti
misalnya
dalam
perselisihan PHK adalah
sangat umum terkait juga
dengan perselisihan hak
dan atau perselisihan
kepentingan.
Misalnya
perselisihan hak yang
diikuti dengan perselisihan
PHK atau perselisihan
kepentingan yang diikuti
dengan perselisihan PHK
atau yang lebih ekstrim
perselisihan hak yang
diikuti dengan perselisihan
kepentingan
yang
kemudian diikuti pula
dengan perselisihan PHK
(AE BPHN).
2.
Pasal 3 ayat 1:
Dalam penjelasan Pasal 3 D2

Perselisihan hubungan ayat 1 disebutkan yang
industrial
wajib dimaksud
perundingan
diupayakan
bipartit dalam pasal ini
penyelesaiannya terlebih adalah perundingan antara
dahulu
melalui pengusaha atau gabungan
perundingan
bipartit pengusaha dan pekerja
secara
musyawarah atau
serikat
untuk mencapai mufakat; pekerja/serikat buruh atau
antara
serikat
pekerja/serikat buruh dan
serikat
pekerja/serikat
buruh yang lain dalam satu
perusahaan
yang
berselisih.
Sedangkan dalam Pasal 1
angka 1 sudah disebutkan
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
juga
definisi
atas
perundingan
bipartit
sebagai
perundingan
antara pekerja/buruh atau
serikat
pekerja/serikat
buruh dengan pengusaha
untuk
menyelesaikan
perselisihan
hubungan
industrial.

3.

Pasal 3 ayat 3:
Apabila dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) salah satu
pihak menolak untuk
berunding atau telah
dilakukan
perundingan
tetapi tidak mencapai
kesepakatan,
maka
perundingan
bipartit
dianggap gagal.

Sehingga dengan demikian
terdapat 2 definisi untuk
satu istilah.
Ketentuan dalam ayat ini D2
bertentangan
dengan D4
ketentuan ayat 1, dimana
disebutkan
bahwa
Perselisihan
hubungan
industrial
wajib
diupayakan
penyelesaiannya terlebih
dahulu
melalui
perundingan
bipartit
secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.



Namun kemudian pada
ayat 3 ini disebutkan
bahwa apabila salah satu
pihak menolak untuk
berunding
maka
perundingan
bipartit
dianggap gagal.

4.

Sejatinya jika memang
merujuk pada ayat 1 maka
para pihak wajib untuk
mengupayakan
perundingan dengan tidak
dimungkinkan
untuk
menolak.
Pasal 4 ayat 2:
Dalam ayat 1 disebutkan
Apabila
bukti-bukti bahwa jika perundingan
sebagaimana dimaksud bipartit gagal maka salah
pada ayat (1) tidak satu atau kedua belah

D2
D3



161

Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dilampirkan,
maka pihak
mencatatkan
instansi
yang perselisihannya
kepada
bertanggung jawab di instansi ketenagakerjaan
bidang ketenagakerjaan setempat
dengan
mengembalikan berkas melampirkan bukti.
untuk dilengkapi paling
lambat dalam waktu 7 Dalam penjelasan pasal
(tujuh)
hari
kerja tersebut tidak ditemukan
terhitung sejak tanggal dengan bukti-bukti seperti
diterimanya
apa
yang
harus
pengembalian berkas
dilampirkan tersebut.
5.
Pasal 4 ayat 3:
Ketentuan dalam pasal ini
D2

Setelah
menerima memberikan
kesan
D4
pencatatan dari salah penafsiran
yang
satu atau para pihak, bertentangan
dengan
instansi
yang Penjelasan Pasal 4 ayat 3
bertanggung jawab di yang menyebutkan bahwa
bidang ketenagakerjaan ketentuan dalam pasal ini
setempat
wajib memberikan
kebebasan
menawarkan
kepada bagi pihak yang berselisih
para
pihak
untuk untuk bebas memilih cara
menyepakati
memilih penyelesaian perselisihan
penyelesaian
melalui yang mereka kehendaki.
konsiliasi atau melalui Karena dalam ketentuan
arbitrase.
pasal
ada
kata
“menawarkan”yang
kemudian memberi kesan
bahwa
penyelesaian
perselisihan
melalui
lembaga
APS
bukan
merupakan kesepakatan
pihak
yang
berselisih
(pilihan hukum), namun
merupakan
tawaran
hukum.
Ketentuan dalam pasal ini
juga tidak sesuai dengan
ketentuan dalam ayat 5
dan ayat 6 dimana dalam
ayat tersebut sudah diatur
pembedaan
jenis
perselisihan
dan
mekanisme penyelesaian
yang dapat ditempuh.

162

Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
6.
Pasal 6 ayat (1):
Risalah
sebagaimana
D2

Setiap
perundingan dimaksud dalam ayat ini
D5
sebagaimana dimaksud dapat diartikan sebagai
dalam Pasal 3 harus catatan mengenai apa
dibuat
risalah
yang yang telah dibicarakan dan
ditandatangani
oleh diputuskan dalam suatu
para pihak.
rapat.
Jadi
risalah
perundingan
berbeda
dengan
perjanjian
bersama. Pada prinsipnya
risalah ditandatangani oleh
pihak-pihak yang hadir
namun dalam hal tertentu,
risalah
dapat
ditandatangani oleh salah
satu pihak saja. Mengingat
risalah
juga
akan
digunakan ketika gugatan
perselisihan
diajukan
kepada
pengadilan
hubungan industrial. Oleh
karena
itu
perlu
dipertimbangkan
untuk
dimungkinkan salah satu
pihak
yang
menandatangani
risalah
dalam keadaan tertentu
(yang diformulasikan lebih
lanjut).
7.
Pasal 7 ayat 2:
Penggunaan
kata-kata
D2

Perjanjian
Bersama “mengikat dan menjadi
D3
sebagaimana dimaksud hukum
serta
wajib
pada ayat (1) mengikat dilaksanakan”
menjadi
dan menjadi hukum serta berlebihan jika diartikan
wajib dilaksanakan oleh bahwa perjanjian bersama
para pihak
mengikat para pihak yang
sudah dapat diartikan
bahwa perjanjian bersama
tersebut
wajib
dilaksanakan.
8.
Pasal 8:
Perlu
klarifikasi
D2

Penyelesaian perselisihan ketersediaan
mediator
D5
melalui mediasi dilakukan pada
dinas
oleh
mediator
yang ketenagakerjaan
berada di setiap kantor kabupaten/kota, sekaligus
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
instansi
yang juga skill yang dimiliki oleh
bertanggung jawab di para mediator tersebut.
bidang ketenagakerjaan Jika
dimungkinkan
Kabupaten/Kota.
mediator lintas provinsi
atau kabupaten/kota.
9.
Pasal 7 ayat 6:
Ketentuan ini masih perlu
D5

Dalam hal pemohon klarifikasi terkait dengan
eksekusi berdomisili di efektifitasnya,
apakah
luar Pengadilan Negeri terdapat
kesulitan
tempat
pendaftaran pengadilan melaksanakan
Perjanjian
Bersama eksekusi tersebut?
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka
pemohon eksekusi dapat
mengajukan permohonan
eksekusi
melalui
Pengadilan
Hubungan
Industrial
pada
Pengadilan Negeri di
wilayah domisili pemohon
eksekusi untuk diteruskan
ke Pengadilan Hubungan
Industrial
pada
Pengadilan Negeri yang
berkompeten
melaksanakan eksekusi
10. Pasal 9:
Klarifikasi
persyaratan
D2

Mediator sebagaimana mediator
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 disebutkan dalam undangharus memenuhi syarat undang ini sudah tepat?
sebagai berikut:
Terutama syarat pada poin
a. beriman dan bertaqwa c
apakah
diperlukan
kepada
Tuhan
Yang sekali?
Maha Esa;
b.
warga
negara Ketentuan
mengenai
Indonesia;
syarat untuk menjadi
c.
berbadan
sehat mediator
perlu
menurut
surat diformulasikan
kembali.
keterangan dokter;
Mengingat mediator ini
d. menguasai peraturan memiliki
peran
yang
perundang-undangan
strategis untuk membantu
ketenagakerjaan;
menyelesaikan sengketa
e. berwibawa, jujur, adil, sehingga
dapat
dan berkelakuan tidak meminimalisir
sengketa
tercela;
yang
masuk
jalur
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
f.
berpendidikan pengadilan.
sekurang-kurangnya
Strata Satu (S1); dan
Selain itu perlu ada
g. syarat lain yang pertimbangan khusus jika
ditetapkan oleh Menteri
mediator
sebagaimana
disebutkan dalam undangundang ini dibatasi hanya
pada pegawai instansi
pemerintah
yang
bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.
11. Pasal 12 ayat 1:
Pada ayat 11 disebutkan D2

Barang
siapa
yang mengenai
pemanggilan
diminta keterangannya saksi atau saksi ahli untuk
oleh
mediator
guna diminta dan didengar
penyelesaian perselisihan keterangannya, namun di
hubungan
industrial pasal ini digunakan kata
berdasarkan
undang- “barangsiapa”
untuk
undang
ini,
wajib menggantikan kata saksi
memberikan keterangan atau saksi ahli tersebut.
termasuk membukakan
buku
dan
memperlihatkan
suratsurat yang diperlukan.
12. Pasal 13 ayat 1:
Istilah
akta
bukti
D4

Dalam
hal
tercapai pendaftaran
dalam
kesepakatan
undang-undang ini bagi
penyelesaian perselisihan perjanjian bersama yang
hubungan
industrial didaftarkan di Pengadilan
melalui mediasi, maka Hubungan Industrial pada
dibuat
Perjanjian Pengadilan Negeri berbeda
Bersama
yang dengan
istilah
yang
ditandatangani oleh para digunakan
dalam
UU
pihak dan disaksikan oleh Arbitrase Tahun 1999 yang
mediator serta didaftar di menyebutnya dengan akta
Pengadilan
Hubungan pendaftaran untuk suatu
Industrial
pada keputusan
yang
Pengadilan Negeri di dikeluarkan oleh lembaga
wilayah hukum pihak- APS dan didaftarkan di
pihak
mengadakan Pengadilan Negeri.
Perjanjian Bersama untuk
mendapatkan akta bukti
pendaftaran.
13. Pasal 17:
Ketentuan dalam pasal ini
D2

Penyelesaian perselisihan membatasi
konsiliator
D3
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
melalui
konsiliasi yang
membantu
dilakukan oleh konsiliator penyelesaian
sengketa
yang terdaftar pada dengan konsiliator yang
kantor instansi yang terdaftar saja.
bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan Perlu klarifikasi bagaimana
kabupaten/Kota.
implementasi ketentuan
ini
apakah
menemui
kendala atau mempersulit
penyelesaian
melalui
konsiliator ini? bagaimana
konsekuensi
atas
pendaftaran konsiliator ini
dan
bagaimana
mekanisme
pendaftarannya?
14. Pasal 18 ayat 1:
Pembatasan
konsiliator
D3

Penyelesaian perselisihan yang
sesuai
dengan
D5
kepentingan, perselisihan wilayah
kerja,
pemutusan
hubungan memungkinkan
tidak
kerja atau perselisihan dapat
dilaksanakannya
antar
serikat konsiliasi jika di wilayah
pekerja/serikat
buruh tempat
pekerja/buruh
hanya
dalam
satu kerja
tidak
terdapat
perusahaan
melalui konsiliator (apalagi dgn
konsiliasi dilakukan oleh syarat
harus
yang
konsiliator yang wilayah terdaftar).
kerjanya meliputi tempat
pekerja/buruh bekerja
Hal ini tentu berakibat
pada
ketidakpastian
hukum
atau menjadi
hambatan
dalam
penyelesaian
sengketa
tersebut. Mengingat juga
luasnya wilayah Indonesia
yang mungkin saja di
daerah tsb belum ada
konsiliator.
15. Pasal 18 ayat 3:
Ketentuan dalam pasal ini
D2

Para
pihak
dapat tidak tegas dalam hal
D3
mengetahui
nama adanya kata “dipasang dan
D5
konsiliator yang akan diumumkan pada kantor
dipilih dan disepakati dari instansi pemerintah”, katadaftar nama konsiliator kata ini dapat diartikan
yang
dipasang
dan bahwa para pihak harus
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
diumumkan pada kantor datang
ke
kantor
instansi Pemerintah yang pemerintah tersebut untuk
bertanggung
jawab dapat melihat nama-nama
dibidang
konsiliator yang terdaftar.
ketenagakerjaan
Ketentuan
ini
pada
setempat.
prinsipnya
belum
mengakomodasi
prinsip
akses publik terhadap
informasi
dengan
memanfaatkan teknologi.

16.

17.

Pasal 19 ayat 1:
Konsiliator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17,
harus memenuhi syarat:
a. beriman dan bertaqwa
kepada
Tuhan
Yang
Maha Esa; b. warga
negara Indonesia; c.
berumur
sekurangkurangnya 45 tahun; d.
pendidikan
minimal
lulusan Strata Satu (S1);
e.
berbadan
sehat
menurut
surat
keterangan dokter; f.
berwibawa, jujur, adil,
dan berkelakuan tidak
tercela;
g.
memiliki
pengalaman di bidang
hubungan
industrial
sekurang-kurangnya
5
(lima)
tahun;
h.
menguasai
peraturan
perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan;
dan i. syarat lain yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 19 ayat 2:
Konsiliator yang telah
terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

Perlu klarifikasi bagaimana
implementasi ketentuan
ini di lapangan.
Klarifikasi
persyaratan
mediator
sebagaimana
disebutkan dalam undangundang ini sudah tepat?
Mengenai konsiliator ini
apakah ada pendidikan
atau sertifikasi konsiliator?

Adanya kata “atau” berati
memberikan
pilihan.
Didalam penjelasan pasal
tidak dijelaskan dalam hal

D2
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
diberi legitimasi oleh apa legitimasi diberikan
Menteri atau Pejabat oleh Menteri dan dalam
yang
berwenang
di hal apa diberikan oleh
bidang ketenagakerjaan. Pejabat
lain
yang
berwenang di bidang
ketenagakerjaan.
Perlu
penjelasan mengenai hal
ini.
18. Pasal 26 ayat 1:
Perlu kajian lebih lanjut
D2

Konsiliator
berhak dalam hal pemberian
D5
mendapat
honor/imbalan
jasa
honorarium/imbalan
menjadi beban negara
jasa
berdasarkan dimana
perselisihan
penyelesaian perselisihan industrial
merupakan
yang dibebankan kepada hubungan perdata/privat.
negara
Hal ini perlu dikembalikan
pada
politik
hukum
undang-undang ini yang
hadir
sebagai
bentuk
perlindungan
terhadap
buruh
atau
sebatas
memberikan
ruang
penyelesaian
sengketa
antar
pihak
yang
berperkara dengan tidak
membedakan posisi buruh
dan pengusaha.
19. Pasal 27:
ketentuan ini
D2

Kinerja konsiliator dalam menimbulkan pertanyaan
D5
satu periode tertentu dimanakah posisi
dipantau dan dinilai oleh konsiliator? Apakah
Menteri atau Pejabat dibawah Menteri atau
yang
berwenang
di bagaimana?
bidang ketenagakerjaan.
Selain itu, tidak jelas yang
dimaksud dengan satu
periode tertentu. Periode
ditentukan tahunan atau
pada saat menjalankan
tugas.
20. Pasal 29:
Dalam Pasal 8 sebagai
D2

Penyelesaian perselisihan pasal pertama bagian
hubungan
industrial kedua
mengenai
melalui arbitrase meliputi penyelesaian
melalui
perselisihan kepentingan mediasi
tidak
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dan perselisihan antar menyebutkan
jenis
serikat
pekerja/serikat perselisihan yang dapat
buruh hanya dalam satu diselesaikan
melalui
perusahaan.
mediasi. Demikian juga di
Pasal 17 bagian ketiga
mengenai
penyelesaian
melalui konsiliasi juga
tidak disebutkan jenis
perselisihan yang dapai
diselesaiakan
melalui
konsiliasi.
Sedangkan
dalam Pasal 29 sebagai
pasal awal bagian keempat
mengenai
penyelesaian
melalui arbitrase langsung
menyebutkan
jenis
perselisihan yang dapat
diselesaikan
melalui
arbitrase.
Dalam Pasal 4 ayat 6
disebutkan
bahwa
penyelesaian
melalui
arbitrase dilakukan untuk
penyelesaian perselisihan
kepentingan
atau
perselisihan antar serikat
pekerja/serikat
buruh.
Selain terdapat perbedaan
rumusan antara ketentuan
di Pasal 4 ayat 6 dan Pasal
29
ini
mengenai
penggunaan kata dan
dengan atau, juga adanya
repetisi rumusan yang
mana sudah disebutkan di
Pasal 4 ayat 6 kemudian
diulang kembali di Pasal 29
dengan rumusan yang
berbeda.

21.

Pasal 30 ayat 1:

Perlu perbaikan rumusan
yang lebih efisien dan
standar.
Ketentuan dalam pasal ini

D3
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Arbiter yang berwenang berpotensi
membatasai
menyelesaikan
pilihan para pihak dalam
perselisihan
hubungan menentukan arbiter yang
industrial harus arbiter akan
membantu
yang telah ditetapkan penyelesaian perselisihan.
oleh Menteri.
Sehingga ketentuan ini
berpotensi
disharmoni
dengan Pasal 32 ayat 1
yang menyebutkan bahwa
penyelesaian
melalui
arbiter dilakukan atas
dasar kesepakatan para
pihak yang berselisih.
Selain itu juga berpotensi
disharmoni dengan UU
Arbitrase Tahun 1999
dimana
para
pihak
memiliki kebebasan untuk
memilih dan menentukan
cara
penyelesaian
perselisihan/sengketa,
termasuk
juga
dalam
memilih arbiternya.

22.

Pasal 31 ayat 1:
Untuk dapat ditetapkan
sebagai
arbiter
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1)
harus memenuhi syarat:
a. beriman dan bertaqwa

Dalam Penjelasan Pasal 30
ayat 1 bahwa penetapan
dalam
pasal
ini
dimaksudkan
untuk
melindungi kepentingan
masyarakat, oleh karena
itu tidak setiap orang
dapat bertindak sebagai
arbiter. Perlu dicari dasar
atau alasan harus adanya
penetapan arbiter oleh
Menteri
dalam
hal
penyelesaian perselisihan
ini.
Perlu
konfirmasi
dan
klarifikasi mengenai syarat
penetapan arbiter oleh
menteri ini terutama di
poin e dan f. Apakah syarat
ini masih diperlukan dan
dilaksanakan?

D2
D5
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
kepada
Tuhan
Yang
Maha Esa;
Dalam poin g disebutkan
b. cakap melakukan mengenai sertifkat atau
tindakan hukum;
bukti
kelulusan
telah
c.
warga
negara mengikuti ujian arbitrase.
Indonesia;
Apa
hubungannya
d. pendidikan sekurang- penguasaan perundangkurangnya Strata Satu undangan ketenagakerjaan
(S1);
dengan sertifikat ujian
e. berumur sekurang- arbitrase?
Penguasaan
kurangnya 45 (empat perundang-undangan
di
puluh lima) tahun;
bidang
ketenagakerjaan
f. berbadan sehat sesuai bisa
dilihat
dari
dengan surat keterangan pengalaman serta ijazah
dokter;
pendidikan di bidang yang
g. menguasai peraturan terkait
dengan
perundang-undangan di ketenagakerjaan.
Perlu
bidang ketenagakerjaan penjelasan atau klarifikasi
yang dibuktikan dengan
mengenai hal ini.
sertifikat atau bukti
kelulusan
telah
mengikuti
ujian
arbitrase; dan
h. memiliki pengalaman
di bidang hubungan
industrial
sekurangkurangnya 5 (lima) tahun
23. Pasal 49:
Perlu penjelasan dari
D2

Putusan sidang arbitrase ditetapkannya
putusan
D3
ditetapkan berdasarkan arbitrase berdasarkan puu
peraturan
perundang- yang berlaku, perjanjian,
undangan yang berlaku, kebiasaan, keadilan dan
perjanjian,
kebiasaan, kepentingan umum.
keadilan dan kepentingan
umum
24. Pasal 50 ayat 2:
Rumusan dalam pasal ini
D2

Tidak ditandatanganinya tidak jelas dalam hal jika
D5
putusan arbiter oleh arbiter
tunggal
yang
salah seorang arbiter menjalankan
tugasnya,
dengan alasan sakit atau apakah kemudian tidak
meninggal dunia tidak ditandatanganinya
mempengaruhi kekuatan putusan tersebut tidak
berlakunya putusan.
akan
mempengaruhi
kekuatan
berlakunya
putusan tersebut? Perlu
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
penjelasan
mengenai
ketentuan ini.
25. Pasal 53:
Masih perlu klarifikasi
D5

Perselisihan
hubungan terkait implementasi di
industrial yang sedang lapangan terkait dengan
atau telah diselesaikan perselisihan yang sudah
melalui arbitrase tidak diputuskan
melalui
dapat
diajukan
ke arbitrase untuk kemudian
Pengadilan
Hubungan diajukan ke pengadilan.
Industrial.
Mengingat
ketentuan
inipun juga ada di UU
mengenai arbitrase tetapi
dalam
prakteknya
ketentuan ini mengalami
kendala
dalam
pelaksanaannya.
Masih
ditemukan sengketa yang
sudah
atau
sedang
diselesaikan
melalui
arbitrase
diajukan
ke
pengadilan umum.
26. Pasal 59:
Permasalahannya adalah
D5

(1) Untuk pertama kali kondisi geografis Indonesia
dengan undang-undang sangat beragam, sehingga
ini dibentuk Pengadilan sangat mungkin suatu
Hubungan Industrial pada kabupaten jauh sekali
setiap Pengadilan Negeri lokasinya dari ibu kota
Kabupaten/Kota
yang propinsi.
berada di setiap Ibukota
Provinsi yang daerah Meskipun dalam ayat (2)
hukumnya
meliputi Pasal tersebut dinyatakan,
provinsi
yang untuk
Kabupaten/Kota
bersangkutan.
yang padat indutri segera
dibentuk PHI, namun hal
(2) Di Kabupaten/Kota itu
belum
terealisasi
terutama yang padat sepenuhnya.
Karenanya
industri,
dengan diharapkan dibuat batasan
Keputusan Presiden harus wilayah
atau
jumlah
segera
dibentuk kabupaten sebagai acuan
Pengadilan
Hubungan untuk membentuk PHI di
Industrial
pada Propinsi
yang
Pengadilan
Negeri bersangkutan.
setempat.
Dengan
dibentuk
di
daerah-daerah tentunya
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
akan memudahkan pihakpihak yang beperkara.
Namun
ada
juga
pertimbangan dari sisi
“cost” atau biaya yang
timbul dari pembentukan
PPHI ini.

27.

Oleh karena itu perlu
dilakukan CBA untuk dapat
menjawab
rumusan
pembentukan lembaga ini
di daerah-daerah.
Pasal 64:
Penguasaan
dan
Untuk dapat diangkat Pengetahuan
serta
menjadi Hakim Ad-Hoc pemahaman
mengenai
pada
Pengadilan hukum harus dimiliki oleh
Hubungan Industrial dan seorang Hakim, sehingga
Hakim Ad-Hoc pada syarat
berpendidikan
Mahkamah Agung, harus minimal Sarjana Hukum
memenuhi syarat sebagai adalah mutlak, karenanya
berikut: a. warga negara syarat tersebut semestinya
Indonesia; b. bertaqwa tercantum
dalam
kepada
Tuhan
Yang ketentuan Pasal 64.
Maha Esa; c. setia kepada
Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945; d. berumur paling
rendah 30 (tiga puluh)
tahun; e. berbadan sehat
sesuai
dengan
keterangan dokter; f.
berwibawa, jujur, adil,
dan berkelakuan tidak
tercela; g. berpendidikan
serendah-rendahnya
strata satu (S.1) kecuali
bagi Hakim Ad-Hoc pada
Mahkamah Agung syarat
pendidikan
sarjana
hukum;
dan
h.
berpengalaman di bidang
hubungan
industrial
minimal 5 (lima) tahun

D2
D3
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
28. Pasal 67 ayat (2):
Sebagaimana
telah
D5

Masa tugas Hakim Ad- diputuskan
oleh
Hoc untuk jangka waktu 5 Mahkamah
Konstitusi
(lima) tahun dan dapat dalam Putusan Mahkamah
diangkat kembali untuk 1 Konstitusi
Nomor
(satu) kali masa jabatan.
049/PUU-XIV/2016, pada
tanggal 21 Februari 2017
maka perlu disesuaikan
bahwa Masa tugas Hakim
Ad Hoc adalah untuk
jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat
kembali setiap 5 (lima)
tahun yang diusulkan oleh
Ketua Mahkamah Agung
dengan terlebih dahulu
memperoleh persetujuan
dari lembaga pengusul
yang prosesnya sesuai
dengan undang – undang
yang berlaku
29. Pasal 70 ayat 1:
Ketentuan
ini
belum
D2

Pengangkatan Hakim Ad- memberikan
penjelasan
D3
Hoc
Pengadilan yang cukup yang dimaksud
Hubungan
Industrial dengan dengan sumber
dilakukan
dengan daya
yang
tersedia.
memperhatikan
Mungkin
diperlukan
kebutuhan dan sumber rumusan lain yang lebih
daya yang tersedia.
baik
yang
dapat
mengakomodir ketentuan
bahwa
pengangkatan
hakim ad hoc perlu
dilakukan
dengan
memperhatikan
kebutuhan dan kondisi
yang ada.
30. Pasal 87:
Ketentuan dalam pasal ini
D5

Serikat
pekerja/serikat memberi
kemudahan
buruh dan organisasi bahwa
serikat
pengusaha
dapat pekerja/serikat buruh dan
bertindak sebagai kuasa organisasi
pengusaha
hukum untuk beracara di dapat bertindak sebagai
Pengadilan
Hubungan kuasa
hukum
untuk
Industrial untuk mewakili beracara di PHI untuk
anggotanya
mewakili anggotanya.
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap

31.

Pasal 96 ayat (1):
Apabila
dalam
persidangan
pertama,
secara nyata-nyata pihak
pengusaha terbukti tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 155 ayat (3)
Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Hakim
Ketua
Sidang
harus
segera
menjatuhkan
Putusan Sela berupa
perintah
kepada
pengusaha
untuk
membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang
biasa
diterima
pekerja/buruh
yang
bersangkutan.

32.

Bab V Sanksi Administrasi
dan Ketentuan Pidana

Namun pada prakteknya,
pihak yang disebut dalam
ketentuan pasal ini tidak
menguasai hukum acara,
sehingga
sering
menghambat
jalannya
persidangan.
Perlu
dipertimbangkan
untuk
menambahkan
syarat
berupa
sertifikasi
pendidikan
khusus
beracara
bagi
pihak
tersebut (Bersertifikasi).
Seringkali bukti-bukti awal
terkait
pemeriksaan
tuntutan Provisi atas upah
yang
biasa
diterima
Pekerja,
baru
dapat
terlaksana
pada
persidangan (paling cepat)
ketiga setelah Tergugat
menyerahkan jawabannya
pada persidangan kedua.
Karenanya pencantuman
dalam
persidangan
pertama
tidak
tepat,
namun semangat untuk
tetap
memberikan
keadilan bagi Pekerja yang
telah
diskorsing
(sebagaimana diatur dalam
Pasal 155 ayat (3) UU
Nomor 13 tahun 2003),
sehingga disarankan untuk
meniadakan
kata
persidangan
pertama.
(anggota pokja)
Bab V memiliki judul Sanksi
Administrasi
dan
Ketentuan
Pidana
sedangkan pada Bagian
Kesatu dari Bab V tersebut
disebutkan
Sanksi
Administratif. Antara judul

D5
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
bab dan judul bagian
kesatu dari bab tersebut
tidak
konsisten
penggunaan
kata
administrasi
dan
administratif.
33. Pasal 124 ayat (2):
Bagaimana
dengan
D5

Dengan
terbentuknya eksekusi putusan P4 ketika
Pengadilan
Hubungan pengadilan
hubungan
Industrial
berdasarkan industrial
terbentuk?
undang-undang
ini, Apakah terdapat kendala?
perselisihan
hubungan
industrial dan pemutusan
hubungan kerja yang
telah diajukan kepada:
a. Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan
Daerah atau lembagalembaga
lain
yang
setingkat
yang
menyelesaikan
perselisihan
hubungan
industrial
atau
pemutusan
hubungan
kerja
dan
belum
diputuskan,
maka
diselesaikan
oleh
Pengadilan
Hubungan
Industrial
pada
Pengadilan
Negeri
setempat;
b.
Putusan
Panitia
Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah atau
lembaga-lembaga
lain
sebagaimana dimaksud
pada huruf a yang ditolak
dan diajukan banding
oleh salah satu pihak
atau para pihak dan
putusan tersebut diterima
masih dalam tenggang
waktu 14 (empat belas)
hari, maka diselesaikan
oleh Mahkamah Agung;
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Dimensi 2-Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
c. Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan
Pusat atau lembagalembaga
lain
yang
setingkat
yang
menyelesaikan
perselisihan
hubungan
industrial
atau
pemutusan
hubungan
kerja
dan
belum
diputuskan,
maka
diselesaikan
oleh
Mahkamah Agung;
d.
Putusan
Panitia
Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat atau
lembaga-lembaga
lain
sebagaimana dimaksud
pada huruf c yang ditolak
dan diajukan banding
oleh salah satu pihak
atau para pihak dan
putusan tersebut diterima
masih dalam tenggang
waktu
90
(sembilan
puluh)
hari,
maka
diselesaikan
oleh
Mahkamah Agung.

Hasil penilaian berdasarkan dimensi 2 sampai dengan dimensi 5 terhadap
UU PPHI ini permasalahan terbesar ada pada dimensi efektivitas implementasi
ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut terutama
beberapa ketentuan yang masih multitafsir. Terdapat dua keputusan
Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan pasal dalam undang-undang ini,
yaitu:


Putusan MK Nomor114/PUU-XIII/2015 yang menyatakan dalam salah
satu putusannya bahwa Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sepanjang anak kalimat
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“Pasal 159” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.


Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Pasal 67
ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “Masa tugas Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang
diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu
memperoleh persetujuan dari Lembaga pengusul yang prosesnya sesuai
dengan UU yang berlaku.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase Tahun 1999) dibentuk sebagai
bagian dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan
Kehakiman Tahun 1970). Dimana pada penjelasan pasal tersebut disebutkan
antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Sebelumnya,
pelaksanaan arbitrase di Indonesia didasarkan pada Pasal 615 sampai dengan
Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering,
Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het
Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen
Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten,
Staatsblad 1927:227). Pengaturan dalam reglemen in dianggap sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum sehingga perlu
dibentuk UU baru yang mengatur mengenai arbitrase. Dengan dikeluarkannya
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UU Arbitrase Tahun 1999 maka ketentuan arbitrase dalam reglemen tersebut di
atas tidak berlaku lagi.
Penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan termasuk arbitrase
diminati oleh para pelaku usaha dengan beberapa alasan, antara lain:


dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;



dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan
administratif;



para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup
mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;



para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;



putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan
dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung
dapat dilaksanakan.
Namun dalam prakteknya, beberapa alasan tersebut di atas masih

dapat diperdebatkan

terlebih

terkait

dengan

keterlambatan

yang

diakibatkan hal proseduran dan administratif yang seringkali dikaitkan
dengan praktek litigasi di pengadilan.
Namun bagaimanapun pengaturan mengenai alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan harus tetap ada mengingat para pihak
mempunyai hak untuk menentukan pilihan hukum ketika terjadi sengketa
dan menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi hal tersebut terutama
dengan memberikan pengaturan terkait dengan pelaksanaan arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Oleh karena itu, pengaturan
mengenai arbitrase dalam UU Kekuasaan Kehakiman ini disempurnakan
dengan disahkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009. Dalam UU kekuasaan Kehakiman
Tahun 2009 ini pengaturan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa
di luar pengadilan diatur dalam Bab XII Pasal 58 sampai dengan Pasal 61.
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Dalam Pasal 61 disebutkan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan
penyelsaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.
Pada prinsipnya, UU Arbitrase Tahun 1999 ini memberikan
pengaturan mengenai bagaimana arbitrase dilaksanakan di Indonesia antara
lain jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase, pelaksanaan tugas
dan putusan arbitrase nasional maupun internasional, pembatalan putusan
arbitrase, pengangkatan dan pemberhentian arbiter dan juga mengenai
biaya arbitrase.
Struktur UU Arbitrase Tahun 1999, berisi 82 Pasal dan 11 Bab,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Bab I. Ketentuan Umum terdiri dari 5 pasal yang berisi ketentuan
mengenai: 1). Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang dipakai
oleh undang-undang ini; 2). Batasan sengketa yang menjadi obyek
arbitrase; dan 3). Lembaga yang tidak berwenang terhadap sengketa
arbitrase.
2. Bab II. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari 1 pasal,
yang hanya menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa
mengesampingkan penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Negeri
dan kesepakatan para pihak untuk menunjuk penasehat ahli dan
mediator. Jika belum sengketa belum dapat diselesaikan, maka para
pihak dapat bersepakat untuk mengajukan kepada lembaga arbitrase
atau arbitrase ad-hoc.
3. Bab III. Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter dan Hak Ingkar, terdiri
dari 20 pasal. Pada Bagian pertama yang mengatur mengenai syarat
arbitrase, Pasal 7 hingga Pasal 11 secara garis besar menyebutkan
adanya kesepakatan tertulis para pihak untuk melaksanakan
arbitrase, hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian tertulis, hal-hal
yang tidak membatalkan perjanjian arbitrase dan pengesampingan
kewenangan Pengadilan Negeri. Pada Bagian Kedua mengatur
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mengenai syarat pengangkatan Arbiter diatur dalam Pasal 12 hingga
Pasal 21. Secara garis besar diatur mengenai syarat pengangkatan
arbiter, penunjukan arbiter oleh Pengadilan Negeri, majelis arbitrase
(3 arbiter), penarikan diri arbiter dan sanksi terhadap arbiter. Bagian
ketiga mengatur mengenai hak ingkar yang diatur dalam Pasal 22 –
Pasal 26. 5 pasal ini mengatur mengenai adanya hak ingkar yang
dimiliki oleh para pihak terhadap arbiter yang telah ditunjuk
sebelumnya dengan wajib mengemukakan alasan-alasan dan bukti
otentik. Selain itu juga diatur mengenai arbiter pengganti.
4. Bab IV. Acara Yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase, diatur
dalam Pasal 27 – Pasal 51 yang terbagi dalam 2 bagian yaitu bagian
pertama mengenai acara arbitrase dan Bagian kedua mengenai Saksi
dan Saksi Ahli. Pada bagian acara arbitrase diatur mengenai prosedur
pemeriksaan sengketa, syarat administrasi dan jangka waktu
penyelesaian. Sedangkan bagian saksi dan saksi ahli mengatur
mengenai keberadaan saksi dan saksi ahli dalam proses arbitrase.
5. Bab V. Pendapat dan Putusan Arbitrase, diatur dalam Pasal 52-Pasal
58 yang mengatur antara lain mengenai binding opinion, hal-hal yang
wajib dimuat dalam putusan arbitrase dan jangka waktu pembacaan
putusan.
6. Bab VI. Pelaksanaan Putusan Arbitrase, diatur dalam Pasal 59 - Pasal
59. Pada bagian ini diatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase
baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Pada
prinsipnya, putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak namun demikian
putusan arbitrase nasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri
untuk kemudian pengadilan negeri akan memeriksa putusan
arbitrase berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 serta tidak bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap putusan
pengadilan negeri tidak terbuka upaya hukum apapun. Untuk bagian
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mengenai arbitrase internasional diatur mengenai kewenangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sebelum diakui dan
dilaksanakan, putusan tersebut harus memenuhi beberapa syarat.
7. Bab VII. Pembatalan Putusan Arbitrase, terdiri dari 3 pasal yang
mengatur mengenai hal-hal yang membatalkan putusan arbitrase
dan prosedurnya.
8. Bab VIII. Berakhirnya Tugas Arbiter, terdiri dari 3 pasal yang
menyebutkan hal-hal yang mengakhiri tugas arbiter.
9. Bab IX. Biaya Arbitrase, terdiri dari 2 pasal yang mengatur mengenai
biaya yang dikeluarkan dan pihak yang dibebani untuk membayar
biaya tersebut.
10. Bab X. Ketentuan Peralihan, terdiri dari 3 pasal yang menyebutkan
sebagai berikut:
a. Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku
sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi
belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.
b. Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku
sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan
diputus

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang lama.
c. Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku
sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan
hukum

tetap,

pelaksanaannya

dilakukan

berdasarkan

Undang-undang ini.
11. Bab XI. Ketentuan Penutup. Pada bagian ini disebutkan beberapa
peraturan yang dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya UU
ini yaitu: Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara
Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan
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Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene
Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen
Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement
Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).

Berikut penilaian dimensi pertama kesesuaian antara jenis, hierarki dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

Dimensi 1
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa
No
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT TETAP
1
Perintah
Undang- Dalam konsiderans Mengingat

Undang untuk diatur UU ini menyebutkan UU No. 14
dengan
Undang- Tahun 1970 tentang KetentuanUndang
Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (yang mana UU ini
telah dicabut oleh UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman).
Dilihat dari Pasal 3 ayat 1 UU
No.14 Tahun 1970 disebutkan
bahwa
“Semua
peradilan
diseluruh wilayah Republik
Indonesia adalah peradilan
Negara dan ditetapkan dengan
Undang-undang” dan dalam
penjelasan Pasal 3 ayat 1
menyebutkan bahwa Pasal ini
mengandung arti, bahwa di
samping peradilan Negara, tidak
diperkenankan lagi adanya
peradilan-peradilan
yang
dilakukan oleh bukan badan
peradilan Negara. Penyelesaian
perkara di luar Pengadilan atas
dasar perdamaian atau melalui
wasit
(arbitrage)
tetap
diperbolehkan.
Hal
ini
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kemudian dipertegas lagi dalam
penjelasan Umum UU No. 30
Tahun 1999 disebutkan bahwa
Di dalam penjelasan Pasal 3
ayat (1) Undang-undang Nomor
14 Tahun 1970 disebutkan
antara lain bahwa penyelesaian
perkara di luar pengadilan atas
dasar perdamaian atau melalui
arbitrase tetap diperbolehkan,
akan tetapi putusan arbiter
hanya mempunyai kekuatan
eksekutorial
setelah
memperoleh izin atau perintah
untuk dieksekusi (executoir)
dari pengadilan.
Dengan demikian, pengaturan
mengenai arbitrase telah sesuai
untuk diatur dalam sebuah
Undang-undang.

Hasil penilaian dengan menggunakan dimensi 1 menunjukkan bahwa materi
muatan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah sesuai untuk
diatur dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya, tabel berikut berisi hasil analisis
dan evaluasi terhadap undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa dengan menggunakan dimensi 2 sampai dengan dimensi 5.
Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
1.
Judul UU
UU No 30 Tahun 1999 tentang
D2

Arbitrase
dan
Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Dari 82
Pasal dan 11 Bab, pengaturan
mengenai
Alternatif
Penyelesaian Sengketa hanya
ada dalam 1 Bab yaitu Bab II
mengenai
Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang
hanya berisi 1 pasal yaitu Pasal
6. Hal ini memberikan kesan,
bahwa ketentuan mengenai
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa menjadi sempilan
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
saja, padahal garis besar dalam
UU ini adalah arbitrase yang
mana
juga
sebenarnya
merupakan salah satu bentuk
alternatif
penyelesaian
sengketa
selain
mediasi,
negosiasi,
dll.
Perlu
pertimbangan apakah akan
menyebutnya
sebagai UU
Arbitrase saja jika pengaturan
mengenai APS hanya ada dalam
1 pasal, atau memang perlu
pengaturan lebih rinci lembaga
APS lainnya?
2.
Pasal 1 angka 1:
Perlu konsistensi penggunaan
D2

Arbitrase adalah cara istilah untuk mendefinisikan
penyelesaian
suatu arbitrase tersebut. Sengketa
sengketa perdata di perdata “genus”, sedangkan
luar peradilan umum sengketa perdagangan adalah
yang didasarkan pada “species”. Dalam berbagai
perjanjian
arbitrase referensi
dan
kelajiman
yang dibuat secara praktek, umumnya digunakan
tertulis oleh para pihak istilah arbitrase perdagangan,
yang bersengketa.
arbitrase
komersial
atau
arbitrase bisnis. (FGD BPHN,
3.
Pasal 5 ayat (1):
D2

Sengketa yang dapat Narasumber)
diselesaikan
melalui
arbitrase
hanya Perlu revisi terhadap pasalsengketa di bidang pasal ini untuk memuat
perdagangan
dan rumusan yang lebih tepat.
mengenai hak yang
menurut hukum dan
peraturan perundangundangan
dikuasai
sepenuhnya oleh pihak
yang bersengketa.
4.
Pasal 66 huruf b:
D2

Putusan
Arbitrase
Internasional
hanya
diakui
serta
dapat
dilaksanakan di wilayah
hukum
Republik
Indonesia,
apabila
memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut: b.
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Putusan
Arbitrase
Internasional
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a terbatas
pada putusan yang
menurut
ketentuan
hukum
Indonesia
termasuk dalam ruang
lingkup
hukum
perdagangan
5.
Pasal 1 angka 7:
Definisi arbiter ini berbeda jika
D4

Arbiter adalah seorang dibandingkan dengan definisi
atau lebih yang dipilih arbiter yang disebutkan oleh
oleh para pihak yang peraturan
perundangbersengketa atau yang undangan lain yaitu Undangditunjuk
oleh Undang Nomor 2 Tahun 2004
Pengadilan Negeri atau tentang
Penyelesaian
oleh lembaga arbitrase, Perselisihan
Hubungan
untuk
memberikan Industrial (yang selanjutnya
putusan
mengenai disebut UU PPHI Tahun 2004).
sengketa tertentu yang Dalam Pasal 1 angka 16 UU
diserahkan
PPHI Tahun 2004 disebutkan
penyelesaiannya
bahwa
arbiter
Hubungan
melalui arbitrase
Industrial yang selanjutnya
disebut arbiter adalah seorang
atau lebih yang dipilih oleh
para pihak yang berselisih dari
daftar arbiter yang ditetapkan
oleh
Menteri
untuk
memberikan putusan mengenai
perselisihan kepentingan, dan
perselisihan
antar
serikat
pekerja/serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan yang
diserahkan
penyelesaiannya
melalui
arbitrase
yang
putusannya mengikat para
pihak dan bersifat final.
Dari kedua definisi yang
disebutkan oleh dua undangundang tersebut terdapat
beberapa potensi disharmoni
antara lain:
a. Dalam UU Arbitrase Tahun
1999, arbiter dipilih atau
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
ditunjuk oleh: para pihak
atau Pengadilan Negeri
atau Lembaga arbitrase.
Sedangkan dalam UU PPHI
Tahun 2004, arbiter dipilih
atau ditunjuk oleh para
Pihak atau Pengadilan (di
dalam Pasal 33 ayat 6 UU
PPHI Tahun 2004 tidak
disebutkan dengan jelas
pengadilan yang dimaksud
disini adalah Pengadilan
Negeri atau Pengadilan
Khusus Hubungan
Industrial).
b. Dalam UU Arbitrase Tahun
1999, tidak disebutkan
arbiter yang dipilih diambil
dari suatu daftar. Namun di
UU PPHI Tahun 2004,
arbiter yang dipilih baik
oleh para pihak maupun
oleh Pengadilan harus
diambil dari daftar arbiter
yang telah ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung
jawab di bidang
ketenagakerjaan (diatur
dalam Pasal 30 UU PPHI
Tahun 2004).
6.
Pasal 1 angka 9:
Dalam hal misalnya suatu
D3

Putusan
Arbitrase lembaga arbitrase asing atau
Internasional
adalah arbiter asing menjalankan
putusan
yang sidang atau menjatuhkan
dijatuhkan oleh suatu putusan di Indonesia, apakah
lembaga arbitrase atau ini termasuk putusan arbitrase
arbiter perorangan di nasional atau arbitrase
luar wilayah hukum internasional? Jika menilik
Republik
Indonesia, rumusan pasal ini maka
atau putusan suatu putusan ini termasuk putusan
lembaga arbitrase atau arbitrase nasional karena
arbiter perorangan yang dijatuhkan di wilayah Indonesia
menurut ketentuan
sehingga apakah ada implikasi
hukum
Republik atau akibatnya jika putusan ini
Indonesia
dianggap dianggap sebagai putusan
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
sebagai suatu putusan arbitrase nasional?
arbitrase internasional.
Pengertian mengenai putusan
arbitrase internasional ini
sudah tidak sesuai dengan
perkembangan jaman dimana
arbitrase hadir sebagai salah
satu alternatif penyelesaian
sengketa yang berkembang
pesat di dunia. UU ini tidak
mengikuti UNCITRAL Model
Law Arbitration Law 1986 yang
menjadi rujukan negara-negara
dalam menyusun peraturan
arbitrase. Di dunia hanya 3
negara termasuk Indonesia
yang pengaturannya belum
mengikuti rujukan Uncitral tsb.
7.
Pasal 1 angka 10:
Perlu revisi pasal, dengan
D2

“Alternatif Penyelesaian perbaikan substansi berupa:
D3
Sengketa
adalah - Perlu penegasan bahwa
lembaga penyelesaian
APS adalah pihak ketiga
sengketa atau beda
yang independen
pendapat melalui [pihak - Perlu penambahan definisi
ketiga dengan] prosedur
dan pengaturan lebih lanjut
yang disepakati para
dari beberapa varian dalam
pihak
[baik
secara
APS, sehingga tidak hanya
elektronik maupun non
dipersepsikan Arbitrase dan
elektronik],
yakni
Arbiter saja.
penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara
konsultasi,
negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli.”
8.
Pasal 2:
Perlu memberikan ruang untuk
D2

“Undang-undang
ini Online Dispute Resolution,
D3
mengatur penyelesaian sepanjang sistem dan SDMnya
D5
sengketa atau beda mumpuni (certified system).
pendapat antar para
pihak dalam suatu Jika melihat rumusan dalam
hubungan
hukum pasal ini, Multi-tafsir, terkesan
tertentu yang telah hanya arbitrase saja, namun
mengadakan perjanjian APS kurang tereksplorasi
arbitrase yang secara padahal arbitrase itu sendiri
tegas
menyatakan merupakan bagian dari
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
bahwa semua sengketa alternatif penyelesaian
atau beda pendapat sengketa. Oleh karena itu,
yang timbul atau yang untuk memberikan kepastian
mungkin timbul dari hukum rumusan pasal perlu
hubungan
hukum dipertegas lingkupnya dan juga
tersebut
akan penambahan adanya
diselesaikan
dengan pengaturan mengenai online
cara arbitrase atau dispute resolution yang
melalui
alternatif didukung dengan sistem yang
penyelesaian sengketa.” tersertifikasi dan SDM yang
baik.
9.
Pasal 3:
Ketentuan ini secara otomatis
D2

Pengadilan Negeri tidak meniadakan hak para pihak
D3
berwenang
untuk untuk menyelesaikan sengketa
D4
mengadili
sengketa ke
Pengadilan
Negeri,
D5
para pihak yang telah sebagaimana juga ditegaskan
terikat dalam perjanjian dalam Pasal 11 ayat 1. Lebih
arbitrase
lanjut, ketentuan pasal ini
dipertegas lagi dalam ayat 2
nya yang menyatakan bahwa
Pengadilan
Negeri
wajib
menolak dan tidak turut
campur dalam penyelesaian
sengketa tersebut, kecuali
dalam hal-hal yang ditetapkan
dalam undang-undang ini.
Ketentuan-ketentuan ini pada
prinsipnya
meniadakan
kewenangan
pengadilan
terhadap
sengketa
yang
mengandung klausul arbitrase.
Namun ketentuan sebagaimana
diuraikan diatas berpotensi
menimbulkan tumpang tindih
pengaturan
terutama
kewenangan pengadilan untuk
memeriksa
perkara
yang
diajukan
sebagaimana
disebutkan dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
terutama di dalam Pasal 10
ayat
1
yang
berbunyi:
“Pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dan memutus suatu perkara
yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib
untuk
memeriksa
dan
mengadilinya.”
Potensi disharmoni lain juga
ditemukan terkait kewenangan
pengadilan mengadili sengketa
yang mengandung klausul
arbitrase ini sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 303
Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran
Utang
yang
menyebutkan
bahwa
“Pengadilan tetap berwenang
memeriksa dan menyelesaikan
permohonan pernyataan pailit
dari para pihak yang terikat
perjanjian
yang
memuat
klausula arbitrase, sepanjang
utang yang menjadi dasar
permohonan pernyataan pailit
telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) undang-undang
ini.”
Dalam FGD di BPHN dan rapat
didapatkan
hasil
bahwa
Pengadilan memang tidak serta
menolak
permohonan
penyelesaian sengketa yang
mengandung klausul arbitrase.
Permohonan
tetap
akan
diterima namun penolakan
baru akan dilakukan ketika
hakim
yang
memeriksa
berpendapat bahwa sengketa
tersebut ditolak karena adanya
perjanjian arbitrase.
Perlu

pertimbangan

yang
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
cermat mengenai perumusan
norma
terkait
dengan
kewenangan
pengadilan
menyelesaikan sengketa yang
mengandung klausul perjanjian
arbitrase.
10. Pasal 4 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Persetujuan
untuk 12 Tahun 2011 nomor 272
menyelesaikan sengketa disebutkan: teknik pengacuan
melalui
arbitrase dilakukan dengan menunjuk
sebagaimana dimaksud pasal atau ayat dari Peraturan
dalam ayat (1) dimuat Perundang-undangan yang
dalam suatu dokumen bersangkutan atau Peraturan
yang
ditandatangani Perundang-Undangan yang lain
oleh para pihak.
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

11.

Pasal 4 ayat (3):
“Dalam hal disepakati
sengketa
melalui
arbitrase terjadi dalam
bentuk
pertukaran
surat, maka pengiriman
teleks,
telegram,
faksimili, e-mail atau
dalam bentuk sarana
komunikasi
lainnya,
wajib disertai dengan
suatu
catatan
penerimaan oleh para
pihak.”

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Revisi pasal dengan rumusan:
“.................... sistem
komunikasi elektronik lainnya,
sepanjang aman dan/atau
tersertifikasi.” Karena sudah
selayaknya menggunakan
sistem komunikasi elektronik
yang aman dan tersertifikasi

D2
D3



Dengan sistem elektronik yang
aman dan/atau tersertifikasi
secara otomatis dapat
menghilangkan kewajiban
adanya suatu catatan
penerimaan oleh para pihak.
Hal ini dalam rangka
mendukung proses yang lebih
cepat dan aman dalam
penyelesaian sengketa
arbitrase.
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
12. Pasal 5 ayat 1:
Perlu penjelasan lebih lanjut
D2

Sengketa yang dapat mengenai “hak yang menurut
diselesaikan
melalui hukum
dan
peraturan
arbitrase
hanya perundang-undangan dikuasai
sengketa di bidang sepenuhnya oleh pihak yang
perdagangan
bersengketa” dalam penjelasan
dan mengenai hak yang pasalnya.
menurut hukum dan
peraturan perundangundangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak
yang bersengketa
13. Pasal 5 ayat 2:
Dalam penjelasan pasal tidak
D2

Sengketa yang tidak disebutkan apa yang dimaksud
D3
dapat
diselesaikan dengan sengketa yang menurut
melalui arbitrase adalah peraturan
perundangsengketa yang menurut undangan tidak dapat diadakan
peraturan perundang- perdamaian, sehingga rumusan
undangan tidak dapat ini menjadi tidak jelas dan sulit
diadakan perdamaian.
pengimplementasiannya.
14. Pasal 6 ayat 1:
Terkait dengan batasan itikad
D2

Sengketa atau beda baik di dalam rumusan ini yang
pendapat perdata dapat multitafsir. Karena dalam
diselesaikan oleh para prakteknya itikad baik ini
pihak melalui alternatif
memerlukan pembuktian
penyelesaian sengketa tersendiri.
yang didasarkan pada
itikad baik dengan Kata “mengesampingkan”
mengesampingkan
apakah diartikan sebagai tidak
penyelesaian
secara menghiraukan putusan PN atau
litigasi di Pengadilan sengketa perdata tsb
Negeri
dimungkinkan utk diajukan baik
melalui PN maupun APS?
Harusnya jika merujuk pada
ketentuan Pasal 3 dimana
disebutkan bahwa pengadilan
negeri tidak berwenang
mengadili sengketa yang
mengandung perjanjian
arbitrase maka ketentuan ini
jelas bahwa sengketa yang
mengandung arbitrase tidak
bisa diajukan ke ranah
pengadilan negeri. Namun
repetisi seperti ini malah

192

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
membuat ketentuan norma
menjadi sulit untuk dipahami
dengan dasar pemikiran
mengapa norma ini disebutkan
kembali namun dengan
rumusan yang berbeda?
15. Pasal 6 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Penyelesaian sengketa 12 Tahun 2011 nomor 272
atau beda pendapat disebutkan: teknik pengacuan
melalui
alternatif dilakukan dengan menunjuk
penyelesaian sengketa pasal atau ayat dari Peraturan
sebagaimana dimaksud Perundang-undangan yang
dalam
ayat
(1) bersangkutan atau Peraturan
diselesaikan
dalam Perundang-Undangan yang lain
pertemuan
langsung dengan menggunakan frasa
oleh para pihak dalam sebagaimana dimaksud dalam
waktu paling lama 14 Pasal ...... atau sebagaimana
(empat belas) hari dan dimaksud pada ayat ........
hasilnya
dituangkan
dalam
suatu Rumusan pasal ini
kesepakatan tertulis.
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
16. Pasal 6 ayat 3:
Dalam pasal ini (dan beberapa
D2

Dalam hal sengketa pasal selanjutnya) ditemukan
atau beda pendapat kata-kata seperti penasihat
sebagaimana dimaksud ahli, mediator namun tidak
dalam ayat (2) tidak ditemukan dalam penjelasan
dapat
diselesaikan, atau batasan yang dimaksud
maka atas kesepakatan dengan penasihat ahli dan
tertulis para pihak, mediator tersebut.
sengketa atau beda
pendapat diselesaikan Definisi mediator dan
melalui
bantuan konsiliator ditemukan di UU
seorang atau lebih No. 2 Tahun 2004 tentang
penasehat ahli maupun Penyelesaian Perselisihan
melalui seorang
Hubungan Industrial.
mediator.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

17.

18.

Pasal 6 ayat 4:
Apabila para pihak
tersebut dalam waktu
paling lama 14 (empat
belas) hari dengan
bantuan
seorang atau lebih
penasehat ahli maupun
melalui
seorang
mediator tidak berhasil
mencapai kata sepakat,
atau mediator tidak
berhasil
mempertemukan kedua
belah pihak, maka para
pihak
dapat
menghubungi sebuah
lembaga arbitrase atau
lembaga
alternatif
penyelesaian sengketa
untuk
menunjuk
seorang mediator
Pasal 6 ayat 6:
Usaha
penyelesaian
sengketa atau beda
pendapat
melalui
mediator sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(5) dengan memegang
teguh
kerahasiaan,
dalam waktu paling

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Ketentuan “paling lama 14
hari”
didasarkan
apa?
Bagaimana implementasi di
lapangannya? Apakah perlu ada
penambahan
atau
pengurangan
waktu
jika
didalam implementasi tnyt
terdapat kendala?

Apa yang dimaksud dengan
“memegang teguh
kerahasiaan” dalam
pengaturan pasal ini? Apakah
memang perlu memasukkan
rumusan ini ke dalam pasal ini?
Jika memang mediator harus
menjaga kerahasiaan dari
sengketa yang sedang

D2
D3

D2
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
lama 30 (tiga puluh) dilakukan upaya penyelesaian,
hari harus tercapai rumusan “memegang teguh
kesepakatan
dalam kerahasiaan”dapat dimasukkan
bentuk tertulis yang dalam penjelasan mengenai
ditandatangani
oleh mediator.
semua
pihak
yang
terkait.
Mengenai hal ini, didalam
penjelasan umum disebutkan
bahwa kelebihan lembaga
arbitrase terletak pada sifat
kerahasiaannya. Jika memang
mediator juga merupakan
bagian dari lembaga arbitrase
tidak perlu rasanya untuk
memasukkan rumusan
“memegang teguh
kerahasiaan”ini ke dalam
rumusan norma pasal.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

19.

Pasal 6 ayat (8):
Kesepakatan
penyelesaian sengketa
atau beda pendapat
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) wajib
selesai
dilaksanakan

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan

D2
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dalam waktu paling Perundang-Undangan yang lain
lama 30 ( tiga puluh) dengan menggunakan frasa
hari sejak pendaftaran.
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
Pasal 6 ayat (9):
dimaksud pada ayat ........
Apabila
usaha
perdamaian
Rumusan pasal ini
sebagaimana dimaksud menggunakan frasa
dalam ayat (1) sampai “sebagaimana dimaksud dalam
dengan ayat (6) tidak ayat...”. seharusnya diubah
dapat dicapai, maka menjadi “sebagaimana
para pihak berdasarkan dimaksud pada ayat ......”
kesepakatan
secara
tertulis
dapat
mengajukan
usaha
penyelesaiannya
melalui
lembaga
arbitrase atau arbitrase
ad–hoc
20. Pasal 8 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Surat
pemberitahuan 12 Tahun 2011 nomor 272
untuk
mengadakan disebutkan: teknik pengacuan
arbitrase sebagaimana dilakukan dengan menunjuk
dimaksud dalam ayat pasal atau ayat dari Peraturan
(1) memuat dengan Perundang-undangan yang
jelas :
bersangkutan atau Peraturan
a. nama dan alamat Perundang-Undangan yang lain
para
pihak;
b. dengan menggunakan frasa
penunjukan
kepada sebagaimana dimaksud dalam
klausula atau perjanjian Pasal ...... atau sebagaimana
arbitrase yang berlaku; dimaksud pada ayat ........
c.
perjanjian
atau
masalah yang menjadi Rumusan pasal ini
sengketa; d. dasar menggunakan frasa
tuntutan dan jumlah “sebagaimana dimaksud dalam
yang dituntut, apabila ayat...”. seharusnya diubah
ada;
e.
cara menjadi “sebagaimana
penyelesaian
yang dimaksud pada ayat ......”
dikehendaki; dan f.
perjanjian
yang
diadakan oleh para
pihak tentang jumlah
arbiter atau apabila
tidak pernah diadakan
perjanjian semacam itu,
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pemohon
dapat
mengajukan
usul
tentang jumlah arbiter
yang dikehendaki dalam
jumlah ganjil.
21. Pasal 9 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Dalam hal para pihak 12 Tahun 2011 nomor 272
tidak
dapat disebutkan: teknik pengacuan
menandatangani
dilakukan dengan menunjuk
perjanjian
tertulis pasal atau ayat dari Peraturan
sebagaimana dimaksud Perundang-undangan yang
dalam
ayat
(1), bersangkutan atau Peraturan
perjanjian
tertulis Perundang-Undangan yang lain
tersebut harus dibuat dengan menggunakan frasa
dalam bentuk akta sebagaimana dimaksud dalam
notaris.
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Pasal 9 ayat (3):
Perjanjian
tertulis
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus
memuat: a. masalah
yang dipersengketakan;
b. nama lengkap dan
tempat tinggal para
pihak; c. nama lengkap
dan tempat tinggal
arbiter atau majelis
arbitrase; d. tempat
arbiter atau majelis
arbitrase
akan
mengambil keputusan;
e.
nama
lengkap
sekretaris; f. jangka
waktu
penyelesaian
sengketa; g. pernyataan
kesediaan dari arbiter;
dan h. pernyataan
kesediaan dari pihak
yang bersengketa untuk
menanggung
segala
biaya yang diperlukan
untuk
penyelesaian
sengketa
melalui

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”

197

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
arbitrase.

22.

23.

Pasal 9 ayat (4):
Perjanjian tertulis yang
tidak
memuat
hal
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) batal
demi hukum.
Pasal 10:
Suatu
perjanjian
arbitrase tidak menjadi
batal disebabkan oleh
keadaan tersebut di
bawah ini :
a. meninggalnya salah
satu pihak;
b. bangkrutnya salah
satu pihak;
c. novasi;
d. insolvensi salah satu
pihak;
e. pewarisan;
f. berlakunya syaratsyarat
hapusnya
perikatan pokok;
g.
bilamana
pelaksanaan perjanjian
tersebut dialihtugaskan
pada
pihak
ketiga
dengan
persetujuan pihak yang
melakukan perjanjian
arbitrase tersebut; atau
h. berakhirnya atau
batalnya
perjanjian
pokok.
Pasal 11 ayat 1:
Adanya suatu perjanjian
arbitrase
tertulis
meniadakan hak para
pihak
untuk
mengajukan
penyelesaian sengketa
atau beda pendapat
yang termuat dalam

Dalam
penjelasan
pasal,
disebutkan yang dimaksud
dengan
insolvensi
adalah
keadaan tidak mampu bayar.
Sepertinya kata ini merupakan
berasal dari kata insolvency?
Namun jika ditelusuri melalui
KBBI tidak ditemukan kata
serapan insolvensi.

D2

Dalam ketentuan Pasal 3
disebutkan bahwa Pengadilan
Negeri tidak berwenang untuk
mengadili sengketa para pihak
yang telah terikat dalam
perjanjian arbitrase. Ketentuan
ini sebenarnya sudah
menegaskan bahwa: 1).
kesepakatan arbitrase harus

D2
D3
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
perjanjiannya
ke dituangkan secara tertulis
Pengadilan Negeri
dalam dokumen perjanjian
yang ditandatangani oleh para
pihak; 2). dengan adanya
perjanjian arbitrase, sengketa
tersebut tidak dapat diajukan
kepada Pengadilan Negeri.

24.

25.

Pasal 11 ayat 2:
Pengadilan Negeri wajib
menolak dan tidak akan
campur
tangan
di
dalam
suatu
penyelesaian sengketa
yang telah ditetapkan
melalui arbitase, kecuali
dalam hal-hal tertentu
yang ditetapkan dalam
Undang-undang ini
Pasal 12 ayat 1:
Yang dapat ditunjuk
atau diangkat sebagai
arbiter harus memenuhi
syarat :
a. cakap melakukan
tindakan hukum;
b.
berumur
paling
rendah 35 tahun;
c. tidak mempunyai
hubungan
keluarga
sedarah atau semenda
sampai dengan derajat
kedua dengan salah

Jadi ketentuan dalam Pasal 11
ayat 1 sepertinya menjadi
norma yang mengulang apa
yang sudah diatur di Pasal 3
tersebut. Sehingga apakah
repetisi atau pengulangan
norma yang secara substansi
sama tidak menjadikan
berlebihan yang bisa berujung
pada kebingungan untuk
menerjemahkan rumusan
norma tersebut?
Pengecualian
di
dalam
ketentuan pasal ini tidak jelas
merujuk pada ketentuan mana
dalam undang-undang ini.

Jika dilihat dari ketentuan
syarat arbiter pada huruf c dan
huruf d, bisa dibuat rumusan
yang lebih tegas yaitu: “netral
dan independen” untuk
kemudian dalam penjelasan
pasal dapat dirumuskan yang
disebut dengan netral dan
independen itu seperti apa.

D2

D2
D3
D4
D5



Ketentuan mengenai syarat
arbiter yang harus netral dan
independen ini merupakan
syarat yang berlaku umum
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
satu
pihak pada praktek arbitrase di dunia
bersengketa;
(penjelasan dari Narasumber
d. tidak mempunyai Prof. Huala Adolf).
kepentingan finansial
atau kepentingan lain Terkait dengan Pasal 12 ayat (1)
atas putusan arbitrase; huruf “d”, tidak jelas apa
dan
parameter untuk mengukur
e. memiliki pengalaman “tidak ada kepentingan
serta menguasai secara finansial atau kepentingan lain
aktif
di
bidangnya dengan putusan arbitrase”.
paling sedikit 15 tahun.
Perlu deskripsi yang lebih jelas
dan terukur. Tidak jelas apa
akibat hukum, serta apa upaya
hukum, bila adanya konflik
kepentingan baru diketahui
setelah dijatuhkan putusan
arbitrase.
Rumusan huruf e, dimana
syarat arbiter adalah memiliki
pengalaman dan menguasai
bidangnya paling sedikit 15
tahun. Dalam penjelasan pasal
tidak ditemukan penjelasan
mengenai rumusan norma
terutama penentuan 15 tahun
pengalaman dan menguasai
aktif bidangnya, lalu kemudian
menimbulkan pertanyaan siapa
yang kompeten menilai adanya
penglaman dan menguasai aktif
di bidangnya tersebut? Apakah
dibuktikan dengan sertifikasi
keahlian atau seperti apa? Oleh
karena itu perlu penjelasan
lebih detil maksud dari
“pengalaman dan menguasai
aktif di bidangnya.”
Selain itu, UU ini tidak
memberikan ketentuan lebih
lanjut apakah syarat
penunjukan atau pengangkatan
arbiter itu berlaku bagi arbiter
asing atau arbiter lokal.
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Asumsinya jika ketentuan itu
memang tidak memberikan
pengaturan yang berbeda maka
terdapat kendala dalam
prakteknya terkait dengan
arbiter asing yang ditunjuk atau
diangkat. Karena ada juga
Arbiter asing yang digugat
karena pelanggaran UU
Keimigrasian dan UU
Ketenagakerjaan (rapat dengan
narasumber)
26. Pasal 13 ayat 1:
Jika dilihat dari penjelasan
D2

Dalam hal para pihak umum, disebutkan salah satu
D3
tidak dapat mencapai kelebihan dari lembaga
D4
kesepakatan mengenai arbitrase adalah dapat
pemilihan arbiter atau
dihindarinya kelambatan yang
tidak ada ketentuan diakibatkan karena hal
yang dibuat mengenai prosedural dan administratif.
pengangkatan arbiter, Konsep penyelesaian sengketa
Ketua
Pengadilan yang lebih cepat dan tidak
Negeri
berbelit-belit/berlarut-larut
menunjuk arbiter atau menjadi landasan dipilihnya
majelis arbitrase.
arbitrase, dimana hal ini
menjadi spirit dari lembaga
Pasal 13 ayat 2:
arbitrase.
Dalam suatu arbitrase
ad–hoc bagi setiap Mengenai kewenangan
ketidaksepakatan
Pengadilan Negeri dalam
dalam
penunjukan penunjukan arbiter di satu sisi
seorang atau
akan memberikan kepastian
beberapa arbiter, para hukum, namun disisi lain hal ini
pihak
dapat menjadi tidak sejalan dengan
mengajukan
sudut pandang atau spirit yang
permohonan
kepada ingin dibangun dari
Ketua
Pengadilan penyelesaian sengketa melalui
Negeri
arbitrase untuk cepatnya
untuk
menunjuk proses dan tidak bertele-tele.
seorang arbiter atau Pemindahan proses dari
lebih dalam rangka lembaga arbitrase ke lembaga
penyelesaian sengketa peradilan tentunya tidak akan
para pihak.
membuat proses tersebut
menjadi lebih cepat dan murah,
terlebih lagi di dalam UU
Arbitrase Tahun 1999 tidak
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
disebutkan batasan waktu
kapan Ketua Pengadilan harus
sudah menunjuk arbiter atau
majelis arbitrase yang akan
menyelesaikan sengketa
tersebut.

27.

28.

Pasal 14 ayat (3):
Apabila dalam waktu
paling lama 14 (empat
belas) hari setelah
termohon
menerima
usul
pemohon
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) para
pihak tidak berhasil
menentukan
arbiter
tunggal,
atas
permohonan dari salah
satu
pihak,
Ketua
Pengadilan
Negeri
dapat
mengangkat
arbiter tunggal.

Pasal 15 ayat (2):
Arbiter
ketiga
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diangkat
sebagai ketua majelis
arbitrase.

Dengan demikian semangat
Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15
berpotensi disharmoni dengan
penjelasan umum UU ini.
(Masih perlu data dukung
terhadap temuan ini, terkait
apakah pelibatan pengadilan
dalam penunjukan arbiter ini
sudah tepat dalam hal
memberikan kepastian hukum
atau malah membuat proses
yang lebih berlarut-larut)
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan

D2



D2
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pasal 15 ayat (4):
Perundang-Undangan yang lain
Dalam hal kedua arbiter dengan menggunakan frasa
yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
masing-masing
pihak Pasal ...... atau sebagaimana
sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat ........
dalam ayat (1) tidak
berhasil
menunjuk Rumusan pasal ini
arbiter ketiga dalam menggunakan frasa
waktu paling lama 14 “sebagaimana dimaksud dalam
(empat belas) hari ayat...”. seharusnya diubah
setelah arbiter yang menjadi “sebagaimana
terakhir ditunjuk, atas dimaksud pada ayat ......”
permohonan salah satu
pihak, Ketua Pengadilan
Negeri
dapat
mengangkat
arbiter
ketiga.

29.

Pasal 15 ayat (5):
Terhadap
pengangkatan arbiter
yang dilakukan oleh
Ketua
Pengadilan
Negeri
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(4),
tidak
dapat
diajukan
upaya
pembatalan.
Pasal 16 ayat (2):
Penerimaan
atau
penolakan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), wajib
diberitahukan
secara
tertulis kepada para
pihak dalam waktu
paling lama 14 (empat
belas) hari terhitung
sejak
tanggal
penunjukan
atau
pengangkatan.

Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2



Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
30. Pasal 17 ayat (2):
Norma dalam pasal tersebut
D2

Penunjukan
pada prinsipnya menyangkut
sebagaimana dimaksud komitmen moral. Apakah hal ini
dalam
ayat
(1), perlu diatur? Mengingat jika hal
mengakibatkan bahwa ini diatur dalam peraturan
arbiter atau para arbiter perundang-undangan
akan
akan
memberikan menimbulkan
banyak
putusannya
secara pertanyaan terutama dengan
jujur, adil, dan sesuai implementasinya,
seperti
dengan ketentuan yang Apakah diperlukan dokumen
berlaku dan para pihak tertulis sebagai penguatnya?
akan
menerima Adakah
sanksinya
bila
putusannya secara final dilanggar,
bagaimana
dan mengikat seperti korelasinya dengan prinsip
yang telah diperjanjikan imunitas (Pasal 21)? Bila proses
bersama.
arbitrase belum dimulai dapat
digunakan Hak Ingkar (Pasal 22
sd 26) agar arbiter yang
bersangkutan
diganti,
bagaimana
apabila
ketidakjujuran arbiter baru
diketahui setelah putusan
arbitrase dijatuhkan, apa akibat
hukumnya, serta apa upaya
hukumnya.
(FGD
BPHN,
Narasumber).
Perlu pertimbangan apakah hal
ini tetap perlu dinormakan.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
31. Pasal 18 ayat (1):
Ketentuan
ini
akan
D2

Seorang calon arbiter menimbulkan
pertanyaan
D5
yang diminta oleh salah bagaimana implementasinya?
satu pihak untuk duduk Bagaimana bila kewajiban itu
dalam majelis arbitrase, kemudian dilanggar? Apabla
wajib memberitahukan proses arbitrase belum dimulai,
kepada para pihak masih dapat digunakan Hak
tentang
hal
yang Ingkar (Pasal 22 sd 26) agar
mungkin
akan arbiter ybs diganti,Bagaimana
mempengaruhi
apabila ketidakjujuran dan
kebebasannya
atau ketidaktransparan arbiter baru
menimbulkan
diketahui setelah putusan
keberpihakan putusan dijatuhkan,
apa
akibat
yang akan diberikan.
hukumnya terhadap putusan,
serta
bagaimana
upaya
hukumnya ?

32.

33.

Perlu pertimbangan apakah hal
ini tetap perlu dinormakan.
Pasal 18 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
Seseorang
yang 12 Tahun 2011 nomor 272
menerima penunjukan disebutkan: teknik pengacuan
sebagai
arbiter dilakukan dengan menunjuk
sebagaimana dimaksud pasal atau ayat dari Peraturan
dalam ayat (1), harus Perundang-undangan yang
memberitahukan
bersangkutan atau Peraturan
kepada para pihak Perundang-Undangan yang lain
mengenai
dengan menggunakan frasa
penunjukannya.
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

Pasal 19 ayat (2):

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Dalam lampiran II UU Nomor

D2



D2
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Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Dalam
hal
arbiter 12 Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana dimaksud disebutkan: teknik pengacuan
dalam ayat (1) yang dilakukan dengan menunjuk
telah
menerima pasal atau ayat dari Peraturan
penunjukan
atau Perundang-undangan yang
pengangkatan,
bersangkutan atau Peraturan
menyatakan
menarik Perundang-Undangan yang lain
diri,
maka
yang dengan menggunakan frasa
bersangkutan
wajib sebagaimana dimaksud dalam
mengajukan
Pasal ...... atau sebagaimana
permohonan
secara dimaksud pada ayat ........
tertulis kepada para
pihak.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
Pasal 19 ayat (3):
“sebagaimana dimaksud dalam
Dalam hal para pihak ayat...”. seharusnya diubah
dapat
menyetujui menjadi “sebagaimana
permohonan penarikan dimaksud pada ayat ......”
diri
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(2),
maka
yang
bersangkutan,
dapat
dibebaskan dari tugas
sebagai arbiter.
34. Pasal 20:
Ketentuan ini memenuhi
D2

Dalam hal arbiter atau indikator dalam hal adanya
D3
majelis arbitrase tanpa sanksi terhadap pelanggaran
alasan yang sah tidak berupa pemberian keputusan
memberikan
putusan yang lewat dari jangka waktu
dalam jangka waktu yang ditentukan.
yang telah ditentukan,
arbiter dapat dihukum Namun perlu dicermati batasan
untuk mengganti biaya yang dimaksud dengan alasan
dan kerugian yang yang sah. Perlu diberikan
diakibatkan
karena batasan penjelasan yang
kelambatan
tersebut dimaksud dengan alasan yang
kepada para pihak.
sah.
35. Pasal 21:
Bahwa arbiter atau majelis
D3

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan
arbitrase tidak dapat tanggung jawab hukum namun
dikenakan
tanggung apabila dibuktikan lain adanya
jawab hukum apapun itikad
tidak
baik
maka
atas segala tindakan ketentuan dikenakan tanggung
yang diambil selama jawab hukum menjadi berlaku.
proses
persidangan Batasan
yang
dapat
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Analisis
Dimensi
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Ubah Cabut Tetap
berlangsung
untuk dikategorikan sebagai adanya
menjalankan fungsinya itikad
tidak
baik
tidak
sebagai arbiter atau ditemukan dalam penjelasan
majelis
arbitrase, pasal tersebut. Sepertinya perlu
kecuali
dapat pembuktian
tersendiri
dibuktikan
adanya mengenai itikad tidak baik
itikad tidak baik dari tersebut.
tindakan tersebut.
36. Pasal 25 ayat 2:
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Dalam
hal
Ketua 12 Tahun 2011 nomor 272
D3
Pengadilan
Negeri disebutkan: teknik pengacuan
D5
memutuskan
bahwa dilakukan dengan menunjuk
tuntutan sebagaimana pasal atau ayat dari Peraturan
dimaksud dalam ayat Perundang-undangan yang
(1) beralasan, seorang bersangkutan atau Peraturan
arbiter pengganti harus Perundang-Undangan yang lain
diangkat dengan cara dengan menggunakan frasa
sebagaimana
yang sebagaimana dimaksud dalam
berlaku
untuk Pasal ...... atau sebagaimana
pengangkatan arbiter dimaksud pada ayat ........
yang digantikan.
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Ketentuan ini tidak berisi
batasan waktu bagi KPN untuk
menentukan arbiter pengganti.
Dalam prakteknya, ketika hak
ingkar digulirkan maka proses
arbitrase menjadi terhenti
sampai kemudian KPN
menentukan arbiter pengganti
(D5).

37.

Pasal 26 ayat 2:
Arbiter
dapat
dibebastugaskan

Berlarut-larutnya proses ini
dapat mengakibatkan makin
lama proses penyelesaian
sengketa (D3).
Ketentuan ini tidak dijelaskan
lebih lanjut dalam penjelasan
pasal atau dalam pasal-pasal

D3
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
bilamana
terbukti lainnya, dalam hal jika arbiter
berpihak
atau dibebastugaskan apa yang
menunjukkan
sikap terjadi dengan proses arbitrase
tercela yang harus yang sedang berjalan tersebut?
dibuktikan melalui jalur dimana pembuktian melalui
hukum.
jalur hukum tentunya juga akan
memakan waktu yang tidak
sebentar. Jika demikian,
ketentuan ini dapat
mengakibatkan molornya
waktu penyelesaian sengketa
melalui arbitrase. Walaupun
arbiter atau majelis arbitrase
dapat meminta perpanjangan
waktu dengan beberapa kondisi
sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 33, namun kondisi
demikian tidak termasuk dalam
pasal 33 tsb.

38.

Pasal 26 ayat 5:
Dalam hal anggota
majelis yang diganti,
pemeriksaan sengketa
hanya diulang kembali
secara tertib antar
arbiter

39.

Pasal 28:
Bahasa yang digunakan
dalam semua proses
arbitrase adalah bahasa
Indonesia, kecuali atas
persetujuan arbiter atau
majelis arbitrase para

Sehingga dapat dikatakan,
bahwa ketentuan dalam pasal
ini tidak sesuai dengan asas
kepastian hukum.
Dalam
penjelasan
pasal
disebutkan bahwa jika hanya
seorang anggota arbiter saja
yang diganti, pemeriksaan
dapat diteruskan berdasarkan
berita acara dan surat yang
ada, cukup oleh para arbiter
yang ada. Bagaimana dengan
jika 2 anggota majelis tidak
dapat
melanjutkan
pemeriksaan?
Apakah
ketentuan
ini
dapat
mengakomodir
keadaan
demikian?
Rumusan norma ini menjadi
kurang tegas dengan adanya
kata “kecuali”. Jika memang
dimungkinkan
digunakannya
bahasa asing, maka rumusan
kalimat dapat dibuat lebih
tegas
dengan
langsung

D2



D2
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No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pihak dapat memilih menyebutkan bahwa bahasa
bahasa lain yang akan
yang digunakan dalam semua
digunakan.
proses arbitrase sesuai dengan
kesepakatan para pihak.
40. Pasal 31 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Dalam hal para pihak 12 Tahun 2011 nomor 272
telah memilih acara disebutkan: teknik pengacuan
arbitrase sebagaimana dilakukan dengan menunjuk
dimaksud dalam ayat pasal atau ayat dari Peraturan
(1),
harus
ada Perundang-undangan yang
kesepakatan mengenai bersangkutan atau Peraturan
ketentuan jangka waktu Perundang-Undangan yang lain
dan
tempat dengan menggunakan frasa
diselenggarakan
sebagaimana dimaksud dalam
arbitrase dan apabila Pasal ...... atau sebagaimana
jangka
waktu
dan dimaksud pada ayat ........
tempat arbitrase tidak
ditentukan, arbiter atau Rumusan pasal ini
majelis arbitrase yang menggunakan frasa
akan menentukan.
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
41.

Pasal 32 ayat (1):
Atas permohonan salah
satu pihak, arbiter atau
majelis arbitrase dapat
mengambil
putusan
provisionil
atau
putusan sela lainnya
untuk
mengatur
ketertiban
jalannya
pemeriksaan sengketa
termasuk
penetapan
sita
jaminan,
memerintahkan
penitipan
barang
kepada pihak ketiga,
atau menjual barang
yang mudah rusak

Ketentuan ini memberikan
kewenangan kepada arbitrase
untuk mengambil putusan
provisional atau putusan sela
lainnya,
menetapkan
sita
jaminan,
memerintahkan
penitipan barang atau menjual
barang yang mudah rusak.

D5



Ketentuan ini dalam prakteknya
mengalami kendala, karena
arbitrase
sebagai
forum
penyelesaian sengketa di luar
pengadilan tidak memiliki
perangkat untuk melaksanakan
ketentuan tersebut termasuk
juga peletakan sita jaminan
(dalam hal ini juru sita).
Prosedur lebih lanjut mengenai
pelaksanaan sita jaminan ini
juga tidak ditemukan dalam UU
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Ubah Cabut Tetap
ini.
Sehingga
perlu
dipertimbangkan apakah perlu
pengaturan mengenai prosedur
pelaksanaan sita jaminan dalam
UU ini.
42. Pasal 32 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Jangka
waktu 12 Tahun 2011 nomor 272
pelaksanaan
putusan disebutkan: teknik pengacuan
provisionil atau putusan dilakukan dengan menunjuk
sela
lainnya pasal atau ayat dari Peraturan
sebagaimana dimaksud Perundang-undangan yang
dalam ayat (1) tidak bersangkutan atau Peraturan
dihitung dalam jangka Perundang-Undangan yang lain
waktu
sebagaimana dengan menggunakan frasa
dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam
48.
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

43.

44.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Pasal 34 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
Penyelesaian sengketa 12 Tahun 2011 nomor 272
melalui
lembaga disebutkan: teknik pengacuan
arbitrase sebagaimana dilakukan dengan menunjuk
dimaksud dalam ayat pasal atau ayat dari Peraturan
(1) dilakukan menurut Perundang-undangan yang
peraturan dan acara bersangkutan atau Peraturan
dari lembaga yang Perundang-Undangan yang lain
dipilih,
kecuali dengan menggunakan frasa
ditetapkan lain oleh sebagaimana dimaksud dalam
para pihak.
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

Pasal 36 ayat 1 dan ayat
2:

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Pada Pasal 36 ayat 1 rumusan
kalimatnya sudah tegas dengan

D2



D2
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(1)
Pemeriksaan mengatakan bahwa
sengketa
dalam pemeriksaan sengketa arbitrase
arbitrase
harus dilakukan secara tertulis.
dilakukan
secara Namun kemudian di ayat 2nya
tertulis.
terdapat pengecualian dalam
(2) Pemeriksaan secara hal disepakati oleh para pihak.
lisan dapat dilakukan Dengan demikian rumusan ini
apabila disetujui para menjadi tidak efisien dan tidak
pihak atau dianggap tegas.
perlu oleh arbiter atau
majelis arbitrase.
45. Pasal 37 ayat 3:
Ketentuan dalam pasal ini tidak
D4

Pemeriksaan saksi dan konsisten dengan ketentuan
saksi ahli dihadapan yang diatur dalam Pasal 27
arbiter atau majelis yang menyebutkan bahwa
arbitrase,
Semua pemeriksaan sengketa
diselenggarakan
oleh arbiter atau majelis
menurut
ketentuan arbitrase dilakukan secara
dalam hukum acara tertutup.
perdata.
Jika pemeriksaan saksi dan
saksi ahli dilakukan menurut
hukum acara perdata maka
pada prinsipnya terbuka untuk
umum. Padahal dalam
penjelasan Pasal 27 disebutkan
bahwa pemeriksaan arbitrase
dilakukan secara tertutup
adalah menyimpang dari
ketentuan acara perdata yang
berlaku di Pengadilan Negeri
yang pada prinsipnya terbuka
untuk umum. Hal ini untuk
lebih menegaskan sifat
kerahasiaan penyelesaian
arbitrase.
46. Pasal 43:
Pada prinsipnya ketentuan
D2

Apabila pada hari yang dalam pasal ini menjelaskan
D5
ditentukan
sanksi apabila pemohon tidak
sebagaimana dimaksud hadir pada pemeriksaan.
dalam Pasal 40 ayat (2) Sanksinya adalah surat
pemohon tanpa suatu tuntutannya gugur.
alasan yang sah tidak
datang
menghadap, Namun yang menjadi problem
sedangkan
telah adalah rumusan “mengenai
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Pasal
Analisis
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Ubah Cabut Tetap
dipanggil secara patut, pemanggilan secara patut”. Di
surat
tuntutannya dalam penjelasan pasal 43 tidak
dinyatakan gugur dan menyebutkan mekanisme
tugas
arbiter
atau pemanggilan secara patut yang
majelis
arbitrase menjadi rujukan pasal tersebut.
dianggap selesai.
Jika memang mekanisme
pemanggilan secara patut
tersebut merujuk pada hukum
acara perdata maka ada
baiknya untuk disebutkan
demikian pada rumusan norma
atau penjelasan pasal.
47. Pasal 42 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Tuntutan
balasan 12 Tahun 2011 nomor 272
sebagaimana dimaksud disebutkan: teknik pengacuan
dalam
ayat
(1), dilakukan dengan menunjuk
diperiksa dan diputus pasal atau ayat dari Peraturan
oleh arbiter atau majelis Perundang-undangan yang
arbitrase bersama-sama bersangkutan atau Peraturan
dengan pokok sengketa. Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

48.

Pasal 44 ayat 1:
Apabila pada hari yang
telah
ditentukan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2),
termohon tanpa suatu
alasan sah tidak datang
menghadap, sedangkan
termohon
telah
dipanggil secara patut,
arbiter atau majelis
arbitrase
segera
melakukan
pemanggilan sekali lagi

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Pada prinsipnya ketentuan
dalam pasal ini menjelaskan
sanksi apabila pemohon tidak
hadir pada pemeriksaan.
Sanksinya adalah surat
tuntutannya gugur.

D2
D5



Namun yang menjadi issue
adalah rumusan “mengenai
pemanggilan secara patut”. Di
dalam penjelasan pasal 43 tidak
menyebutkan mekanisme
pemanggilan secara patut yang
menjadi rujukan pasal tersebut.
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Jika memang mekanisme
pemanggilan secara patut
tersebut merujuk pada hukum
acara perdata maka ada
baiknya untuk disebutkan
demikian pada rumusan norma
atau penjelasan pasal.
49. Pasal 45 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Dalam
hal
usaha 12 Tahun 2011 nomor 272
perdamaian
disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menunjuk
dalam ayat (1) tercapai, pasal atau ayat dari Peraturan
maka
arbiter
atau Perundang-undangan yang
majelis
arbitrase bersangkutan atau Peraturan
membuat suatu akta Perundang-Undangan yang lain
perdamaian yang final dengan menggunakan frasa
dan mengikat para sebagaimana dimaksud dalam
pihak
dan Pasal ...... atau sebagaimana
memerintahkan
para dimaksud pada ayat ........
pihak untuk memenuhi
ketentuan perdamaian Rumusan pasal ini
tersebut
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
50. Pasal 48 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Dengan
persetujuan 12 Tahun 2011 nomor 272
para pihak dan apabila disebutkan: teknik pengacuan
diperlukan
sesuai dilakukan dengan menunjuk
ketentuan Pasal 33, pasal atau ayat dari Peraturan
jangka
waktu Perundang-undangan yang
sebagaimana dimaksud bersangkutan atau Peraturan
dalam ayat (1) dapat Perundang-Undangan yang lain
diperpanjang.
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
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51. Pasal 54 ayat (3):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Alasan tentang tidak 12 Tahun 2011 nomor 272
adanya tanda tangan disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menunjuk
dalam ayat (2) harus pasal atau ayat dari Peraturan
dicantumkan
dalam Perundang-undangan yang
putusan
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

52.

53.

Pasal 56 ayat (1):
Arbiter atau majelis
arbitrase
mengambil
putusan
berdasarkan
ketentuan hukum, atau
berdasarkan keadilan
dan kepatutan.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Dalam penjelasan pasal
disebutkan bahwa pada
dasarnya para pihak dapat
mengadakan perjanjian untuk
menentukan bahwa arbiter
dalam memutus perkara wajib
berdasarkan ketentuan hukum
atau sesuai dengan rasa
keadilan dan kepatutan (ex
aequo et bono). Kata “dapat”
mengandung kaidah hukum
berupa “kebolehan” para pihak
mengadakan perjanjian atau
tidak mengadakan perjanjian,
serta apakah arbiter memutus
berdasarkan hukum atau
berdasarkan rasa keadilan dan
kepatutan (ex aequo et bono).

Pasal ini berpotensi multitafsir
apabila tidak dirumuskan
dengan jelas.
Pasal 56 ayat 2:
Rumusan dalam pasal ini
Para pihak berhak menjadi ambigu atau tidak
menentukan
pilihan konsisten karena ayat
hukum yang akan sebelumnya mengatur

D2
D5



D2
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berlaku
terhadap mengenai pengambilan
penyelesaian sengketa keputusan arbiter berdasarkan
yang mungkin atau ketentuan hukum atau keadilan
telah timbul antara dan kepatutan. Sedangkan di
para pihak
ayat 2 ini menyebutkan
mengenai kebebasan para
pihak dalam menentukan
pilihan hukum dalam
penyelesaian sengketa yang
mungkin atau telah timbul
antara para pihak. Di ayat 1
berbicara mengenai lingkup
arbitrase sedangkan ayat 2
tiba-tiba membicarakan
mengenai pilihan hukum dalam
penyelesaian sengketa.
Namun dalam penjelasan Pasal
56 ayat 2 disebutkan bahwa
Para pihak yang bersengketa
diberi keleluasaan untuk
menentukan hukum mana yang
akan diterapkan dalam proses
arbitrase. Apabila para pihak
tidak menentukan lain, maka
hukum yang diterapkan adalah
hukum tempat arbitrase
dilakukan.

54.

Pasal 59 ayat (2):
Penyerahan
dan
pendaftaran
sebagaimana dimaksud

Dengan melihat penjelasan
Pasal 56 ayat 2 rumusan
ketentuan pasal tersebut
menjadi lebih jelas dimana
pilihan hukum yang dimaksud
dalam lingkup penyelesaian
sengketa dengan menggunakan
arbitrase. Oleh karena itu
diusulkan apabila rumusan
penjelasan pasal dimasukkan
ke dalam rumusan norma
pasal.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dalam
ayat
(1), pasal atau ayat dari Peraturan
dilakukan
dengan Perundang-undangan yang
pencatatan
dan bersangkutan atau Peraturan
penandatanganan pada Perundang-Undangan yang lain
bagian akhir atau di dengan menggunakan frasa
pinggir putusan oleh sebagaimana dimaksud dalam
Panitera
Pengadilan Pasal ...... atau sebagaimana
Negeri dan arbiter atau dimaksud pada ayat ........
kuasanya
yang
menyerahkan,
dan Rumusan pasal ini
catatan
tersebut menggunakan frasa
merupakan
akta “sebagaimana dimaksud dalam
pendaftaran
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
Pasal 59 ayat (4):
dimaksud pada ayat ......”
Tidak
dipenuhinya
ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam
ayat
(1),
berakibat
putusan
arbitrase tidak dapat
dilaksanakan
55. Pasal 62 ayat 2:
Ketidak jelasan batasan apa
D2

Ketua
Pengadilan yang dimaksud dengan
D3
Negeri
sebagaimana ketertiban umum
D5
dimaksud dalam ayat mengakibatkan ketentuan
(1)
sebelum pasal ini menjadi tidak jelas
memberikan perintah yang dikuatirkan dapat
pelaksanaan,
mengakibatkan pada
memeriksa
terlebih ketidakpastian hukum. Belum
dahulu apakah putusan terdapat konsep baku dan
arbitrase
memenuhi konsisten tentang makna dan
ketentuan Pasal 4 dan ruang lingkup “ketertiban
Pasal 5, serta tidak umum” (public policy). Perlu
bertentangan dengan adanya batasan mengenai
kesusilaan
dan “ketertiban umum”
ketertiban umum.
Apakah parameter KPN dalam
56. Pasal 66 huruf c:

Putusan
Arbitrase menilai “bertentangan
Internasional
hanya tidaknya” putusan arbitrase
diakui
serta
dapat dengan Ketertiban umum
dilaksanakan di wilayah (openbare orde, public policy) ?
hukum
Republik
Indonesia,
apabila Beberapa kali timbul kritik
memenuhi syarat-syarat pedas dari “pihak asing”, atas

216

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
sebagai berikut:
penggunaan openbare orde
c. Putusan Arbitrase secara subyektif oleh
Internasional
Pengadilan Indonesia, untuk
sebagaimana dimaksud menolak memberi pengakuan
dalam huruf a hanya dan pelaksanaan putusan
dapat dilaksanakan di arbitrase internasional di
Indonesia terbatas pada Indonesia;
putusan yang tidak - Indonesia dinilai “tidak
bertentangan dengan
ramah” terhadap putusan
ketertiban umum;
arbitrase internasional:
- Public policy only as a
shield, not as a sword (Mr.
Go Giok Siong).
(FGD BPHN, Narasumber)
57. Pasal 66 huruf b:
Dalam
penjelasan
pasal
D2

Putusan
Arbitrase disebutkan yang dimaksud
D5
Internasional
hanya dengan
ruang
hukum
diakui
serta
dapat perdagangan dalam pasal ini
dilaksanakan di wilayah antara lain meliputi bidang
hukum
Republik perniagaan;
perbankan;
Indonesia,
apabila keuangan; penanaman modal;
memenuhi syarat-syarat industri;
hak
kekayaan
sebagai berikut :
intelektual.
Yang
menjadi
b. Putusan Arbitrase masalah selanjutnya adalah
Internasional
apabila terjadi perbedaan
sebagaimana dimaksud ruang
lingkup
hukum
dalam huruf a terbatas perdagangan menurut hukum
pada putusan yang Indonesia (UU ini) dengan
menurut
ketentuan hukum
negara
tempat
hukum
Indonesia dijatuhkannya
putusan
termasuk dalam ruang arbitrase
internasional
lingkup
hukum tersebut?
perdagangan
58. Pasal 66 huruf d dan e:
Dalam penjelasan Pasal 66
D2

Putusan
Arbitrase huruf
“d”
menggunakan
Internasional
hanya terminologi “putusan” terkait
diakui
serta
dapat eksekuatur oleh KPN Jakarta
dilaksanakan di wilayah Pusat. Perlu klarifikasi secara
hukum
Republik tata negara apakah tindakan
Indonesia,
apabila KPN memberikan eksekuatur
memenuhi syarat-syarat lebih tepat dituangkan dalam
sebagai berikut:
produk berupa “penetapan”
d. Putusan Arbitrase ataukah “putusan”?
Internasional
dapat
dilaksanakan
di
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Indonesia
setelah
memperoleh eksekuatur
dari Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat;
dan
e. Putusan Arbitrase
Internasional
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a yang
menyangkut
Negara
Republik
Indonesia
sebagai salah satu
pihak dalam sengketa,
hanya
dapat
dilaksanakan
setelah
memperoleh eksekuatur
dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang
selanjutnya dilimpahkan
kepada
Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
59. Pasal 67 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Penyampaian
berkas 12 Tahun 2011 nomor 272
D5
permohonan
disebutkan: teknik pengacuan
pelaksanaan
dilakukan dengan menunjuk
sebagaimana dimaksud pasal atau ayat dari Peraturan
dalam ayat (1) harus Perundang-undangan yang
disertai dengan :
bersangkutan atau Peraturan
a. lembar asli atau Perundang-Undangan yang lain
salinan otentik Putusan dengan menggunakan frasa
Arbitrase Internasional, sebagaimana dimaksud dalam
... ;
Pasal ...... atau sebagaimana
b. lembar asli atau dimaksud pada ayat ........
salinan
otentik
perjanjian ... ; dan
Rumusan
pasal
ini
c. keterangan dari menggunakan
frasa
perwakilan diplomatik “sebagaimana dimaksud dalam
Republik Indonesia di ayat...”. seharusnya diubah
negara tempat Putusan menjadi
“sebagaimana
Arbitrase Internasional dimaksud pada ayat ......”
tersebut
ditetapkan, Ketentuan yang mensyaratkan
yang
menyatakan surat
keterangan
dari
bahwa
negara perwakilan diplomatik RI di
pemohon terikat pada negara
dimana
putusan
perjanjian, baik secara tersebut
dibuat
dianggap
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
bilateral
maupun sebagai
persyaratan
yang
multilateral
dengan memberatkan terutama bagi
negara
Republik phak yang menang. (Rapat
Indonesia
perihal dengan Narasumber).
pengakuan
dan
pelaksanaan Putusan Dalam praktik internasional,
Arbitrase Internasional. Pasal III Konvensi New York
1958 melarang suatu negara
untuk
meletakkan
syarat
memberatkan dalam suatu
pihak memohon pelaksanaan
putusan arbitrase di suatu
negara.
60. Pasal 68 ayat (1): Ketentuan
pasal
ini
D5

Terhadap
putusan dimaksudkan untuk menjaga
Ketua
Pengadilan jangan sampai penyelesaian
Negeri Jakarta Pusat sengketa melalui arbitrase
sebagaimana dimaksud menjadi berlarut-larut. Berbeda
dalam Pasal 66 huruf d dengan proses pengadilan
yang mengakui dan negeri
dimana
terhadap
melaksanakan Putusan putusannya para pihak masih
Arbitrase Internasional, dapat mengajukan banding dan
tidak dapat diajukan kasasi, maka dalam proses
banding atau kasasi.
penyelesaian sengketa melalui
arbitrase tidak terbuka upaya
hukum banding kasasi maupun
peninjauan kembali (Rapat
dengan Narasumber)

61.

Pasal 67 ayat (2):
Penyampaian
berkas
permohonan
pelaksanaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus
disertai dengan : .........

Namun dalam praktiknya jika
melihat pada situs MA, dapat
ditemukan putusan arbitrase
yang
diajukan
Peninjauan
Kembali.
Dalam lampiran II UU Nomor
12 Tahun 2011 nomor 272
disebutkan: teknik pengacuan
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana

D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud pada ayat ........

62.

Bab
VII
tentang
Pembatalan Putusan
Pasal 70 – Pasal 72

Rumusan
pasal
ini
menggunakan
frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
Ketentuan dalam Pasal 70–72
mengenai pembatalan putusan
arbitrase mengakibatkan
arbitrase menjadi dualism dan
cenderung berlarut-larut.

D2
D3
D5



Jika PN tidak berwenang
memutus sesuatu yang sudah
disepakati akan diselesaikan
secara Arbitrase maka
selayaknya bukan Pembatalan
yang terjadi, melainkan
kewenangan pengadilan untuk
tidak dapat dilaksanakannya
Putusan Arbitrase tersebut.
Proses selanjutnya, para pihak
mengajukan sengketa tersebut
sebagai kasus pada peradilan
umum.
Selain itu, sekiranya pun
Pengadilan sebagai
representasi Kekuasaan
kehakiman demi keadilan
terpaksa membatalkan putusan
arbitrase, hal itu pun
seharusnya harus ada kepastian
waktu sehingga dapat
memberikan kepastian hukum
baik substantive maupun
formilnya. (anggota pokja)
Penjelasan Umum Bab VII
(Pembatalan Putusan Arbitrase)
memuat frasa “antara lain”,
sedangkan Pasal 70 memuat
frasa “sebagai berikut”.

220

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Perbedaan tersebut
menimbulkan multi tafsir
dalam praktek, menyangkut
apakah alasan pembatalan
bersifat limitative ataukah
terbuka/ekstensif ?

63.

Terkait dengan Penjelasan
Pasal 70 perlu diperhatikan
adanya Putusan MK Nomor
15/PUU-XII/2014 yang
menyatakan bahwa Penjelasan
Pasal 70 UU No. 30/1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Pasal 72:
Ketentuan pasal ini mengatur
Ayat
(2):
Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh)
permohonan
hari bagi PN dan MA untuk
sebagaimana dimaksud memeriksa
dan
memutus
dalam
ayat
(1) permohonan
pembatalan
dikabulkan,
Ketua putusan arbitrase. Apakah
Pengadilan
Negeri jangka waktu tersebut selama
menentukan lebih lanjut ini telah dilaksanakan sesuai
akibat
pembatalan aturan tersebut? Lalu apakah
seluruhnya
atau ada akibat hukum apabila
sebagian
putusan melampaui waktu yang telah
arbitrase.
ditentukan tersebut?
Jika demikian, apakah perlu
Ayat (3): Putusan atas revisi atas waktu atau revisi
permohonan
dengan memberikan akibat
pembatalan ditetapkan hukum terlampauinya waktu
oleh Ketua Pengadilan tersebut.
Negeri dalam waktu
paling lama 30 (tiga Dalam lampiran II UU Nomor
puluh)
hari
sejak 12 Tahun 2011 nomor 272
permohonan
disebutkan: teknik pengacuan
sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menunjuk
dalam
ayat
(1) pasal atau ayat dari Peraturan
diterima.
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Ayat (5): Mahkamah Perundang-Undangan yang lain
Agung
dengan menggunakan frasa

D2
D5
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
mempertimbangkan
sebagaimana dimaksud dalam
serta
memutuskan Pasal ...... atau sebagaimana
permohonan banding dimaksud pada ayat ........
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) dalam Rumusan
pasal
ini
waktu paling lama 30 menggunakan
frasa
(tiga puluh) hari setelah “sebagaimana dimaksud dalam
permohonan banding ayat...”. seharusnya diubah
tersebut diterima oleh menjadi
“sebagaimana
Mahkamah Agung
dimaksud pada ayat ......”
64. Pasal 72:
Dalam pasal ini digunakan
D2

Ayat (4): Terhadap terminologi kata “banding”.
D4
putusan
Pengadilan SEMA No. 4 Tahun 2016
D5
Negeri dapat diajukan tentang
Pemberlakuan
permohonan banding Rumusan Hasil Rapat Pleno
ke Mahkamah Agung Kamar MA Tahun 2016 sebagai
yang memutus dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas
tingkat pertama dan Bagi Pengadilan, Rumusan
terakhir.
Kamar Perdata, Perdata Khusus
Ayat (5): Mahkamah Arbitrase, terkait Pasal 72 ayat
Agung
(4), juga masih menggunakan
mempertimbangkan
terminology “banding” terkait
serta
memutuskan uoaya hukum putusan PN yang
permohonan banding membatalkan
putusan
sebagaimana dimaksud arbitrase.
Perlu
klarifikasi
dalam ayat (4) dalam apakah
penggunaan
waktu paling lama 30 terminologi “banding” tersebut
(tiga puluh) hari setelah sudah tepat, apabila dikaitkan
permohonan banding dengan
kedudukan
dan
tersebut diterima oleh kewenangan MA berdasarkan
Mahkamah Agung.
UU MA No. 14/1985 jo. UU
3/2009 ?
65. Pasal 73 huruf a:
Ketentuan
ini
berpotensi
D2

Tugas arbiter berakhir disharmoni dengan Pasal 59
D4
karena :
ayat (1) bahwa dalam waktu
D5
a. putusan mengenai paling lama 30 (tiga puluh) hari
sengketa telah diambil;
terhitung sejak tanggal putusan
diucapkan,
arbiter
atau
kuasanya
mendaftarkan
putusan
arbitrase
ke
Pengadilan.
Tredapat perbedaan mengenai
kapan saat berakhirnya tugas
arbiter,
saat
dijatuhkan
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
No
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
putusan atau saat pendaftaran
putusan arbitrase di PN?
66. Pasal 75 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Apabila para pihak 12 Tahun 2011 nomor 272
dalam waktu paling disebutkan: teknik pengacuan
lama 30 (tiga puluh) dilakukan dengan menunjuk
hari tidak mencapai pasal atau ayat dari Peraturan
kesepakatan mengenai Perundang-undangan yang
pengangkatan arbiter bersangkutan atau Peraturan
pengganti
Perundang-Undangan yang lain
sebagaimana dimaksud dengan menggunakan frasa
dalam ayat (1), maka sebagaimana dimaksud dalam
Ketua
Pengadilan Pasal ...... atau sebagaimana
Negeri atas permintaan dimaksud pada ayat ........
dari
pihak
yang
berkepentingan,
Rumusan
pasal
ini
mengangkat
seorang menggunakan
frasa
atau
lebih
arbiter “sebagaimana dimaksud dalam
pengganti.
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi
“sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”
67. Pasal 76 ayat (2):
Dalam lampiran II UU Nomor
D2

Biaya
sebagaimana 12 Tahun 2011 nomor 272
dimaksud dalam ayat disebutkan: teknik pengacuan
(1) meliputi : .......
dilakukan dengan menunjuk
pasal atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud dalam
ayat...”. seharusnya diubah
menjadi “sebagaimana
dimaksud pada ayat ......”

Selain hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dikemukakan dalam tabel
diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
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a) Perlunya perbaikan dan pengaturan lebih lanjut tentang varian lembaga
APS lain, baik secara offline maupun online.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kemudahan
penyelesaian sengketa (dari soal waktu dan biaya), perlu penegasan
kemungkinan penyelesaian sengketa melalui online (ODR). Dalam Pasal 4
ayat 3 UU Arbitrase Tahun 1999 disebutkan bahwa “Dalam hal
disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk
pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail
atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan
suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.
Dengan rumusan ini dapat dikatakan jika para pihak menyepakati
maka ODR dapat dilakukan. Namun sayangnya, rumusan ini masih belum
tegas menyebutkan kemungkinan dilakukannya ODR ditambah lagi tidak
ditemukan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan
“pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail
atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya” dalam penjelasan pasal
tersebut. Perlu penegasan bahwa fungsi ADR/APS adalah sebagaimana
layaknya fungsi kekuasaan kehakiman untuk sarana mencari keadilan.
(anggota pokja, Edmon Makarim)
b) Prosedur beracara pada masing-masing lembaga arbitrase.
Pengaturan mengenai acara arbitrase terdapat dalam Bab IV UU ini
namun

pada

pelaksanaannya

masing-masing

lembaga

arbitrase

mempunyai prosedur beracara sendiri. Terdapat pandangan dari Edmon
Makarim (anggota Pokja) bahwa Prosedur acara dalam arbitrase
selayaknya mengikuti General Civil Procedural Code terlebih dahulu baru
kemudian diatur berbeda sepanjang terdapat kebutuhan untuk itu. Oleh
karena itu perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata, setidaknya
yang berdasarkan existing condition ditambah dengan kemungkinan
diatur lain yang karena karakteristiknya membutuhkan kekhususan.
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c) Tidak ditemukannya pengaturan terkait dengan arbiter asing atau
lembaga arbitrase asing yang menjalankan tugasnya di Indonesia.
Perlu penambahan pengaturan mengenai arbiter asing atau lembaga
arbitrase asing yang menjalankan tugas di Indonesia. Hal ini terkait
dengan ditemukannya dalam praktek beberapa arbiter asing yang
melaksanakan tugasnya di Indonesia digugat karena pelanggaran UU
Keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan.
d) Mengenai kewenangan membatalkan Putusan arbitrase internasional.
Pasal 70 mengatur syarat limitatif alasan pembatalan putusan
arbitrase oleh pengadilan. Namun pasal tersebut tidak secara jelas
menyebutkan apakah termasuk putusan arbitrase internasional.
Kewenangan membatalkan putusan arbitrase internasional yang
dijatuhkan diluar jurisdiksi hukum Indonesia, dilakukan oleh pengadilan
di negara di tempat dimana putusan tersebut dijatuhkan (Karaha Bodas
vs Pertamina). Perlu pertimbangan untuk mengatur secara khusus
mengenai kewenangan pengadilan membatalkan putusan arbitrase
internasional.
Hasil dari penilaian berdasarkan dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap UU Arbitrase ini ditemukan permasalahan yang paling banyak
adalah pada tataran efektivitas implementasi dan kejelasan rumusan. Masih
banyak ketentuan pasal yang tidak jelas yang dapat menimbulkan beragam
tafsir terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut. Selain itu pada salah satu rapat
dengan narasumber Prof. Huala Adolf disebutkan bahwa trend di dunia
terhadap penyelesaian sengketa terutama sengketa bisnis melalui lembaga
arbitrase, dimana arbitrase ini sudah bersifat universal berkat adanya Konvensi
New York Tahun 1958 dan UNCITRAL Model Arbitration Law Tahun 1985. Oleh
karena itu terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa perlu untuk dilakukan penyempurnaan

secara

menyeluruh karena di dalamnya banyak ketentuan yang sudah tidak sejalan
dengan perkembangan arbitrase yang berlaku di dunia internasional.
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Terhadap undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
ini perlu diperhatikan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menyatakan
bahwa Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, mahkamah berpendapat
penjelasan pasal tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma
baru. Pasal 70 sudah cukup jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru
menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Paling tidak multi
tafsrnya adalah (1) bahwa penjelesan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan
pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu
sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (2) alasan pembatalan
tersebut dibuktikan

dalam

sidang pengadilan

mengenai

permohonan

pembatalan.

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
Pada mulanya pengaturan kepailitan di Indonesia diatur dalam buku III
Wetboek Van Koophandel dengan judul Van De Voorzieningen In Geval Van
Onvermogen Van De Koopman (tentang peraturan-peraturan dalam hal
ketidakmampuan pedagang), termuat dalam pasal-pasal 749-910, dan dalam
titel VII dari buku III Burgelijke Rechtsvordering dengan judul Van De Toestand
Van Kennelijk Onvermogen (tentang keadaan tidak mampu yang nyata) yang
berlaku bagi bukan pedagang. Namun dalam perjalanannya, pengaturan dalam
dua peraturan tersebut dianggap tidak praktis, rumit, dan berbiaya tinggi yang
kemudian menghambat penyelesaian kepailitan. Sehingga pada tahun 1883
dikeluarkan

peraturan

baru

yaitu

Undang-Undang

tentang

Kepailitan

(Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblaad 1906:348).
Undang-undang ini berlaku sejak 1905 hingga tahun 1998 sampai kemudian
sebagian besar materi dalam undang-undang tersebut sudah tidak lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ditambah lagi pada tahun
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1998 Indonesia dilanda krisis moneter yang tidak hanya menghancurkan
stabilitas moneter nasional, namun juga mengakibatkan sejumlah perusahaan
nasional maupun multinasional di Indonesia mengalami pailit.
Sebagai langkah strategis pemerintah saat itu kemudian menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang selanjutnya Perppu tersebut
ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi
Undang-Undang. Terdapat 7 (tujuh) pokok penyempurnaan pengaturan
kepailitan sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 1998, yaitu:
a. Pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan
pernyataan kepailitan;
b. Penambahan etentuan mengenai tindakan sementara yang dapat
diambil pihak-pihak yang bersangkutan;
c. peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan
berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang
selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan;
d. penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan
pernyataan kepailitan bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke
mahkamah Agung;
e. penegasan mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditur
yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya;
f. penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan
kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Bab Kedua
Undang-undang Kepailitan;
g. Pembentukan Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus yang akan
menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.
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Kemudian, pada tahun 2004 pengaturan mengenai kepailitan mengalami
perubahan kembali dengan ditetapkannya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU ini memiliki
cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di
tanah air. Tujuan dilakukannya perubahan terhadap pengaturan kepailitan
antara lain:
a. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu
yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari
Debitor.
b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik
Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para
Kreditor lainnya.
c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan
oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor
berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa
orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau
adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta
kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya
terhadap para Kreditor.

Berikut penilaian dimensi pertama kesesuaian antara jenis, hierarki dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

No
1

Dimensi 1
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT TETAP
Pengaturan mengenai Mengacu pada Pasal 9 ayat (2)

kewenangan absolut jo Pasal 10 ayat (1) UU Nomor
Pemerintah Pusat
23 Tahun 2014, kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat
meliputi 6 (enam) urusan
pemerinthan yaitu: a. politik
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luar negeri; b. pertahanan; c.
keamanan; d. yustisi; e.
moneter dan fiskal nasional;
dan f. agama.
Undang-Undang Kepailitan dan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran
Hutang
merupakan perangkat hukum
yang dibuat untuk mendukung
penyelesaian masalah utangpiutang secara adil, cepat,
terbuka, dan efektif. Putusan
Pernyataan pailit mengubah
status
hukum
seseorang
menjadi tidak cakap untuk
melakukan perbuatan hukum,
menguasai, dan mengurus harta
kekayaannya sejak putusan
pernyataan pailit diucapkan.
Oleh karena itu sudah tepat jika
pengaturan materi kepailitan
diatur dalam tingkat undangundang.

Hasil penilaian dengan menggunakan dimensi 1 menunjukkan bahwa materi
muatan mengenai kepailitan telah sesuai untuk diatur dalam bentuk undangundang. Selanjutnya, tabel berikut berisi hasil analisis dan evaluasi terhadap
undang-undang kepailitan dengan menggunakan dimensi 2 sampai dengan
dimensi 5.

No
1.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pasal 1 angka 10:
Kurang jelas
D2

Tenggang waktu
pengertiannya. Perlu
adalah jangka waktu
formulasi rumusan yang
yang harus dihitung
lebih mudah dipahami,
dengan tidak
tidak berbelit-belit.
memasukkan hari
mulai berlakunya
tenggang waktu
tersebut.
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No
2.

3.

4.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pasal 2 ayat (1):
Tidak adanya kepastian
D5

Debitor yang
pelaksanaan pasal ini
mempunyai dua atau mengenai ‘utang yang
lebih Kreditor dan
telah jatuh tempo dan
tidak membayar lunas dapat ditagih’. Tidak ada
sedikitnya satu utang ukuran yang pasti terhadap
yang telah jatuh
pelaksanaan pasal 2 ayat
waktu dan dapat
(1). Pemahaman terhadap
ditagih, dinyatakan
utang yang telah jatuh
pailit dengan putusan
tempo dan dapat ditagih
Pengadilan, baik atas
juga tidak sama.
permohonannya
(Narasumber pada FGD
sendiri maupun atas
Hukum Acara Perdata sesi
permohonan satu atau 2-BPHN)
lebih kreditornya.
Pasal 2 ayat (3):
Tidak jelasnya penerapan
D2

Dalam hal Debitor
hak debitor pailit dalam
D4
adalah bank,
mengajukan usulan
D5
permohonan
perdamian setelah pailit.
pernyataan pailit
hanya dapat diajukan
Pasal 2 ayat (3) UU
oleh Bank Indonesia
Kepailitan harus diubah
sesuai dengan ketentuan
pasal 55 ayat (2) UU OJK.
Sejak 31 Desember 2012,
kewenangan Bank
Indonesia beralih ke OJK.
Pasal 2 ayat (4) dan
Pasal 2 ayat (4), (5) juga
D2

(5):
harus diubah sesuai
D4
(4) Dalam hal Debitor
dengan ketentuan Pasal 55
adalah Perusahaan
ayat (1) UU OJK, sejak
Efek, Bursa Efek,
tanggal 31 Desember 2012,
Lembaga Kliring dan
kewenangan Menteri
Penjaminan, Lembaga Keuangan dan Badan
Penyimpanan dan
Pengawas Pasar Modal dan
Penyelesaian,
Lembaga Keuangan beralih
permohonan
ke OJK.
pernyataan pailit
hanya dapat diajukan
oleh Badan Pengawas
Pasar Modal;
(5) Dalam hal Debitor
adalah Perusahaan
Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Dana
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No

5.

6.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pensiun, atau Badan
Usaha Milik Negara
yang bergerak di
bidang kepentingan
publik, permohonan
pernyataan pailit
hanya dapat diajukan
oleh Menteri
Keuangan.
Pasal 3 ayat (1):
Dalam penjelasan pasal
D2

Putusan atas
yang dimaksud dengan
permohonan
"hal-hal lain", adalah
pernyataan pailit dan
antara lain, actio pauliana,
hal-hal lain yang
perlawanan pihak ketiga
berkaitan dan/atau
terhadap penyitaan, atau
diatur dalam
perkara dimana Debitor,
Undang-Undang ini,
Kreditor, Kurator, atau
diputuskan oleh
pengurus menjadi salah
Pengadilan yang
satu
daerah hukumnya
pihak dalam perkara yang
meliputi daerah
berkaitan dengan harta
tempat kedudukan
pailit termasuk gugatan
hukum Debitor.
Kurator terhadap Direksi
yang menyebabkan
perseroan dinyatakan pailit
karena kelalaiannya atau
kesalahannya. Perlu
dipertimbangkan untuk
memisahkan permohonan
kepailitan dengan hal-hal
lain yang timbul karena
gugatan. (Narasumber
pada FGD Hukum Acara
Perdata sesi 2-BPHN)
Pasal 6:
Perlu dipertimbangkan
D5

(4)Panitera
kembali mengenai
menyampaikan
ketentuan yang
permohonan
menyebutkan jangka waktu
pernyataan pailit
sebagaimana disebutkan
kepada Ketua
dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pengadilan paling
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
lambat 2 (dua) hari
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
setelah tanggal
Pasal 14, Pasal 15 apakah
permohonan
dalam pelaksanaannya
didaftarkan.
selama ini menghadapi
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No

7.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
(5) Dalam jangka
kendala terkait dengan
waktu paling lambat 3 waktu yang terlalu pendek
(tiga) hari setelah
atau terlalu lama.
tanggal permohonan
pernyataan pailit
Dalam kegiatan FGD
didaftarkan,
Analisis dan Evaluasi
Pengadilan
Hukum Perdata di BPHN,
mempelajari
narasumber
permohonan dan
menyampaikan bahwa
menetapkan hari
ketentuan waktu dalam
sidang.
pasal-pasal tersebut tidak
(6) Sidang
reasonable.
pemeriksaan atas
permohonan
pernyataan pailit
diselenggarakan
dalam jangka waktu
paling
lambat 20 (dua puluh)
hari setelah tanggal
permohonan
didaftarkan.
(7) Atas permohonan
Debitor dan
berdasarkan alasan
yang cukup,
Pengadilan dapat
menunda
penyelenggaraan
sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5) sampai dengan
paling lambat 25 (dua
puluh lima) hari
setelah tanggal
permohonan
didaftarkan
Pasal 7:
Perlu dipertimbangkan
D2

(1) Permohonan
kembali mengenai
D5
sebagaimana
ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal menyebutkan jangka waktu
6, Pasal 10, Pasal 11,
sebagaimana disebutkan
Pasal 12, Pasal 43,
dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 56, Pasal 57,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 58, Pasal 68,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
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No

8.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pasal 161, Pasal 171,
Pasal 14, Pasal 15 apakah
Pasal 207, dan Pasal
dalam pelaksanaannya
212 harus diajukan
selama ini menghadapi
oleh seorang advokat. kendala terkait dengan
waktu yang terlalu pendek
(2) Pemanggilan
atau terlalu lama.
sebagaimana
dimaksud pada ayat
Dalam kegiatan FGD
(1) dilakukan oleh juru Analisis dan Evaluasi
sita dengan surat kilat Hukum Perdata di BPHN,
tercatat
narasumber
paling lambat 7 (tujuh) menyampaikan bahwa
hari sebelum sidang
ketentuan waktu dalam
pemeriksaan pertama pasal-pasal tersebut tidak
diselenggarakan.
reasonable.
(5) Putusan Pengadilan
atas permohonan
Selain itu, dalam rumusan
pernyataan pailit
pasal ini ditemukan
harus diucapkan
ketentuan yang merujuk
paling lambat 60
pada ketentuan pasal
(enam puluh)
setelahnya yaitu Pasal 10,
hari setelah tanggal
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43,
permohonan
Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,
pernyataan pailit
Pasal 68, Pasal 161, Pasal
didaftarkan.
171, Pasal 207, dan Pasal
212. Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011 poin
nomor 279 disebutkan
bahwa untuk menghindari
pengacuan ke pasal atau
ayat yang terletak setelah
pasal atau ayat
bersangkutan. Sehingga
rumusan dalam pasal ini
perlu diubah.

Pasal 8 ayat (4):
Permohonan
pernyataan pailit
harus dikabulkan
apabila terdapat fakta
atau keadaan yang
terbukti secara
sederhana bahwa

Norma dalam pasal ini
mengatur mengenai
pembuktian sederhana
atas permohonan
kepailitan. Namun pada
kenyataannya penafsiran
atas frasa ini tidaklah
mudah karena dinggap

D5
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No

9.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
persyaratan untuk
masih belum jelas.
dinyatakan pailit
Penjelasan pasal hanya
sebagaimana
menyebutkan apa yang
dimaksud dalam Pasal dimaksud dengan “fakta
2 ayat (1)
atau keadaan yang terbukti
telah dipenuhi.
secara sederhana" adalah
adanya fakta dua atau lebih
Kreditor dan fakta utang
yang telah jatuh waktu dan
tidak dibayar. Sedangkan
perbedaan besarnya
jumlah utang yang
didalihkan oleh pemohon
pailit dan termohon pailit
tidak menghalangi
dijatuhkannya putusan
pernyataan pailit.

Pasal 8 ayat (7):
Putusan atas
permohonan
pernyataan pailit
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(6) yang memuat
secara
lengkap pertimbangan
hukum yang
mendasari putusan
tersebut harus
diucapkan dalam
sidang terbuka untuk
umum dan dapat
dilaksanakan terlebih
dahulu,meskipun
terhadap putusan
tersebut diajukan
suatu

Dalam praktiknya, terdapat
beberapa keputusan
pengadilan yang menolak
permohonan pernyataan
pailit dengan alasan tidak
memenuhi pembuktian
sederhana.
Ketentuan dalam pasal ini
merupakan pengecualian
bahwa suatu putusan
dapat dilaksanakan apabila
putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
Penyimpangan ini diatur
dalam Pasal 180 ayat 1 HIR
atau Pasal 191 ayat (1) RBg
dimana putusan yang
pelaksanaannya dapat
dijalankan terlebih dahulu,
meskipun ada banding dan
kasasi dengan kata lain
putusan itu dapat
dilaksanakan meskipun
putusan itu belum
mempunyai kekuatan
hukum yang tetap (Uit

D5
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No

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
upaya hukum.
Voerbaar Bij Vooraad).
Selain itu, Mahkamah
agung telah mengeluarkan
beberapa Surat Edaran
terkait dengan Uit
Voerbaar Bij Vooraad ini,
antara lain SEMA RI No.3
Tahun 2000. Oleh karena
itu dalam pelaksanaanya
hakim yang menangani
perkara pailit harus
memperhatikan ketentuanketentuan dalam HIR, RBg
dan SEMA terutama tanpa
adanya uang jaminan,
pelaksanaan putusan serta
merta tidak dapat
dilaksanakan. Mengenai
uang jaminan ini juga
ditegaskan dalam Pasal 10
ayat (3) UU ini.

10.

Pasal 9:
Salinan putusan
Pengadilan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
8 ayat (6) wajib
disampaikan oleh juru
sita dengan surat kilat
tercatat kepada
Debitor, pihak yang
mengajukan

Terkait dengan antisipasi
apabila putusan yang dapat
dijalankan lebih dahulu
kemudian dibatalkan pada
tingkat yang lebih tinggi,
perlu dipertimbangkan
untuk formulasikan
kembali ketentuan yang
lebih jelas mengenai
pelaksanan putusan serta
merta ini.
Perlu dipertimbangkan
kembali mengenai
ketentuan yang
menyebutkan jangka waktu
sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15 apakah
dalam pelaksanaannya
selama ini menghadapi

D5
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No

11.

12.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
permohonan
kendala terkait dengan
pernyataan pailit,
waktu yang terlalu pendek
Kurator, dan Hakim
atau terlalu lama.
Pengawas paling
lambat 3 (tiga) hari
Dalam kegiatan FGD
setelah tanggal
Analisis dan Evaluasi
putusan atas
Hukum Perdata di BPHN,
permohonan
narasumber
pernyataan pailit
menyampaikan bahwa
diucapkan.
ketentuan waktu dalam
pasal-pasal tersebut tidak
reasonable.
Pasal 11:
Perlu dipertimbangkan
D5

(2) Permohonan kasasi kembali mengenai
sebagaimana
ketentuan yang
dimaksud pada ayat
menyebutkan jangka waktu
(1) diajukan paling
sebagaimana disebutkan
lambat 8 (delapan)
dalam Pasal 6, Pasal 7,
hari setelah tanggal
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
putusan yang
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
dimohonkan kasasi
Pasal 14, Pasal 15 apakah
diucapkan, dengan
dalam pelaksanaannya
mendaftarkan kepada selama ini menghadapi
Panitera Pengadilan
kendala terkait dengan
yang telah memutus
waktu yang terlalu pendek
permohonan
atau terlalu lama.
pernyataan pailit.
Dalam kegiatan FGD
Analisis dan Evaluasi
Hukum Perdata di BPHN,
narasumber
menyampaikan bahwa
ketentuan waktu dalam
pasal-pasal tersebut tidak
reasonable.
Pasal 12:
Perlu dipertimbangkan
D5

2) Panitera wajib
kembali mengenai
mengirimkan
ketentuan yang
permohonan kasasi
menyebutkan jangka waktu
dan memori kasasi
sebagaimana disebutkan
sebagaimana
dalam Pasal 6, Pasal 7,
dimaksud pada ayat
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
(1) kepada pihak
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
termohon kasasi
Pasal 14, Pasal 15 apakah
paling lambat 2 (dua)
dalam pelaksanaannya
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No

13.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
hari setelah
selama ini menghadapi
permohonan kasasi
kendala terkait dengan
didaftarkan.
waktu yang terlalu pendek
(3) Termohon kasasi
atau terlalu lama.
dapat mengajukan
kontra memori kasasi
Dalam kegiatan FGD
kepada panitera
Analisis dan Evaluasi
Pengadilan paling
Hukum Perdata di BPHN,
lambat 7 (tujuh) hari
narasumber
setelah tanggal
menyampaikan bahwa
termohon kasasi
ketentuan waktu dalam
menerima memori
pasal-pasal tersebut tidak
kasasi sebagaimana
reasonable.
dimaksud pada ayat
(2), dan panitera
Pengadilan wajib
menyampaikan kontra
memori kasasi kepada
pemohon kasasi paling
lambat 2 (dua) hari
setelah kontra memori
kasasi diterima.
(4) Panitera wajib
menyampaikan
permohonan kasasi,
memori kasasi, dan
kontra memori kasasi
beserta berkas perkara
yang bersangkutan
kepada Mahkamah
Agung paling lambat
14 (empat belas) hari
setelah tanggal
permohonan kasasi
didaftarkan.
Pasal 13:
Perlu dipertimbangkan
D5

(1) Mahkamah Agung
kembali mengenai
wajib mempelajari
ketentuan yang
permohonan kasasi
menyebutkan jangka waktu
dan menetapkan hari
sebagaimana disebutkan
sidang paling lambat 2 dalam Pasal 6, Pasal 7,
(dua) hari setelah
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
tanggal permohonan
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
kasasi diterima oleh
Pasal 14, Pasal 15 apakah
Mahkamah Agung.
dalam pelaksanaannya
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No

14.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
(2) Sidang
selama ini menghadapi
pemeriksaan atas
kendala terkait dengan
permohonan kasasi
waktu yang terlalu pendek
dilakukan paling
atau terlalu lama.
lambat 20 (dua puluh)
hari setelah tanggal
Dalam kegiatan FGD
permohonan kasasi
Analisis dan Evaluasi
diterima oleh
Hukum Perdata di BPHN,
Mahkamah Agung.
narasumber
(3) Putusan atas
menyampaikan bahwa
permohonan kasasi
ketentuan waktu dalam
harus diucapkan
pasal-pasal tersebut tidak
paling lambat 60
reasonable.
(enam puluh) had
setelah tanggal
permohonan kasasi
diterima oleh
Mahkamah Agung.
(6) Panitera pada
Mahkamah Agung
wajib menyampaikan
salinan putusan kasasi
kepada Panitera pada
Pengadilan Niaga
paling lambat 3 (tiga)
hari setelah tanggal
putusan atas
permohonan kasasi
diucapkan.
Jurusita Pengadilan
wajib menyampaikan
salinan putusan kasasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5) kepada pemohon
kasasi, termohon
kasasi, Kurator, dan
Hakim Pengawas
paling lambat 2 (dua)
hari setelah putusan
kasasi diterima.
Pasal 14 ayat 2:
Pemberitahuan dengan
D2

Pemohon dengan
surat, dll merupakan salah
surat tercatat,
satu bentuk prinsip
telegram, teleks,
kehati2an. Namun harus
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No

15.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
faksimili, e-mail atau
dipastikan apakah
dengan buku
kemudian ketentuan ini
ekspedisi harus
dalam prakteknya dapat
mengusulkan kepada
mengakibatkan makin
pihak termohon nama lamanya proses
orang yang dapat
penyelesaian sengketa.
diangkat sebagai
Apakah tidak dimungkinkan
arbiter tunggal
para pihak kemudian
menyepakati melalui
pertemuan secara
langsung? Atau ketentuan
ini telah diakomodir dalam
ketentuan Pasal 9 ayat 2
dimana dalam hal para
pihak tidak dpt
menandatangani perjanjian
tertulis.

Pasal 15 ayat 4:
Dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima)
hari setelah tanggal
putusan pernyataan
pailit diterima oleh
Kurator dan Hakim
Pengawas, Kurator
mengumumkan dalam
Berita Negara Republik
Indonesia dan
paling sedikit 2 (dua)
surat kabar harian
yang ditetapkan oleh
Hakim Pengawas,
mengenai ikhtisar
putusan pernyataan
pailit yang memuat

Sepertinya ketentuan
dalam pasal ini berkorelasi
dengan ketentuan Pasal 8
ayat 2 mengenai dmana
dalam surat
pemberitahuan tsb
pemohon dapat
mengusulkan jumlah dan
nama arbiter.
Perlu dipertimbangkan
kembali mengenai
ketentuan yang
menyebutkan jangka waktu
sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15 apakah
dalam pelaksanaannya
selama ini menghadapi
kendala terkait dengan
waktu yang terlalu pendek
atau terlalu lama.

D5



Dalam kegiatan FGD
Analisis dan Evaluasi
Hukum Perdata di BPHN,
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No

16.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
hal-hal sebagai
narasumber
berikut:
menyampaikan bahwa
a. nama, alamat, dan
ketentuan waktu dalam
pekerjaan Debitor;
pasal-pasal tersebut tidak
b. nama Hakim
reasonable.
Pengawas;
c. nama, alamat, dan
pekerjaan Kurator;
d. nama, alamat, dan
pekerjaan anggota
panitia Kreditor
sementara, apabila
telah ditunjuk; dan
e. tempat dan waktu
penyelenggaraan
rapat pertama
Kreditor.
Pasal 16 ayat (2):
Ketentuan ini hendaknya
D2

Dalam hal putusan
memberikan ketegasan
D5
pernyataan pailit
batasan dari kewenangan
dibatalkan sebagai
kurator terhadap “segala
akibat adanya kasasi
perbuatan” yang termasuk
atau peninjauan
pengurusan dan
kembali,
pemberesan harta pailit
segala perbuatan
yang tetap sah dan
yang telah dilakukan
mengikat Debitor.
oleh Kurator sebelum
Bagaimana jika dalam
atau pada tanggal
pengurusan dan
Kurator menerima
pemberesan tersebut ada
pemberitahuan
kesalahan/kelalaian
tentang putusan
kurator dalam
pembatalan
melaksanakan tugasnya,
sebagaimana
apakah segala perbuatan
dimaksud dalam Pasal yang dilakukan kurator
17 tetap sah dan
tersebut tetap sah dan
mengikat Debitor.
mengikat Debitor?
Selain itu, dalam rumusan
pasal ini ditemukan
ketentuan yang merujuk
pada ketentuan pasal
setelahnya yaitu Pasal 17.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011 poin
nomor 279 disebutkan
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No

17.

18.

19.

20.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
bahwa untuk menghindari
pengacuan ke pasal atau
ayat yang terletak setelah
pasal atau ayat
bersangkutan. Sehingga
rumusan dalam pasal ini
perlu diubah.
Pasal 17 ayat (2):
Pasal 17 ayat (2) UU
D5

Majelis hakim yang
Kepailitan, majelis hakim
membatalkan putusan yang membatalkan
pernyataan pailit juga putusan pernyataan pailit
menetapkan biaya
menetapkan biaya
kepailitan dan imbalan kepailitan dan imbalan jasa
jasa Kurator.
kurator. Bagaimana kalau
yang membatalkan
putusan itu MA dalam
kasasi atau PK?
Pasal 31 ayat (2):
Bagaimana akibat
D3

Semua penyitaan yang kepailitan terhadap sita
D4
telah dilakukan
pidana? dalam ketentun ini
D5
menjadi hapus dan jika segala penyitaan menjadi
diperlukan Hakim
hapus jika terjadi kepailitan
Pengawas harus
terhadap debitor. Tapi
memerintahkan
dalam prakteknya, hal ini
pencoretannya.
sering meimbulkan
permasalahan jika ada sita
pidana atas harta pailit.
Pasal 31 ayat (3):
Selain itu, dalam rumusan
D2

Dengan tidak
pasal ini ditemukan
mengurangi
ketentuan yang merujuk
berlakunya ketentuan
pada ketentuan pasal
sebagaimana
setelahnya yaitu Pasal 93.
dimaksud dalam Pasal Dalam lampiran II UU
93, Debitor yang
Nomor 12 Tahun 2011 poin
sedang dalam
nomor 279 disebutkan
penahanan harus
bahwa untuk menghindari
dilepaskan seketika
pengacuan ke pasal atau
setelah putusan
ayat yang terletak setelah
pernyataan pailit
pasal atau ayat
diucapkan.
bersangkutan. Sehingga
rumusan dalam pasal ini
perlu diubah.
Pasal 51 ayat (2):
Selain itu, dalam rumusan
D2

Dalam hal diperlukan,
pasal ini ditemukan
piutang terhadap
ketentuan yang merujuk
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No

21.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Debitor Pailit dihitung
pada ketentuan pasal
menurut ketentuan
setelahnya yaitu Pasal 136
sebagaimana
dan Pasal 137. Dalam
dimaksud dalam Pasal lampiran II UU Nomor 12
136 dan Pasal 137.
Tahun 2011 poin nomor
279 disebutkan bahwa
untuk menghindari
pengacuan ke pasal atau
ayat yang terletak setelah
pasal atau ayat
bersangkutan. Sehingga
rumusan dalam pasal ini
perlu diubah.
Pasal 55:
Dalam rumusan pasal ini
D2

(1) Dengan tetap
ditemukan ketentuan yang
memperhatikan
merujuk pada ketentuan
ketentuan
pasal setelahnya yaitu
sebagaimana
Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal
dimaksud dalam Pasal 58. Dalam lampiran II UU
56, Pasal 57, dan Pasal Nomor 12 Tahun 2011 poin
58, setiap Kreditor
nomor 279 disebutkan
pemegang gadai,
bahwa menghindari
jaminan fidusia, hak
pengacuan ke pasal atau
tanggungan, hipotek,
ayat yang terletak setelah
atau hak agunan atas
pasal atau ayat
kebendaan lainnya,
bersangkutan. Sehingga
dapat mengeksekusi
rumusan dalam pasal ini
haknya seolah-olah
perlu diubah.
tidak terjadi kepailitan.
(2) Dalam hal
penagihan suatu
piutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
136 dan Pasal 137
maka mereka hanya
dapat berbuat
demikian setelah
dicocokkan
penagihannya dan
hanya untuk
mengambil pelunasan
dari jumlah yang
diakui dari penagihan
tersebut.
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No
22.

23.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pasal 57 ayat (1):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Jangka waktu
ditemukan ketentuan yang
sebagaimana
merujuk pada ketentuan
dimaksud dalam Pasal pasal setelahnya yaitu
56 ayat (1) berakhir
Pasal 56, Pasal 178. Dalam
demi hukum pada saat lampiran II UU Nomor 12
kepailitan diakhiri
Tahun 2011 poin nomor
lebih cepat atau pada
279 disebutkan bahwa
saat dimulainya
menghindari pengacuan ke
keadaan insolvensi
pasal atau ayat yang
sebagaimana
terletak setelah pasal atau
dimaksud dalam Pasal ayat bersangkutan.
178 ayat (1).
Sehingga rumusan dalam
pasal ini perlu diubah.
Pasal 57 ayat (4):
Hakim Pengawas
Dalam lampiran II UU
dalam waktu paling
Nomor 12 Tahun 2011
lambat 1 (satu) hari
nomor 272 disebutkan:
setelah permohonan
teknik pengacuan
sebagaimana
dilakukan dengan
dimaksud dalam ayat menunjuk pasal atau ayat
(2) diterima, wajib
dari Peraturan Perundangmemerintahkan
undangan yang
Kurator untuk segera
bersangkutan atau
memanggil dengan
Peraturan Perundangsurat tercatat atau
Undangan yang lain
melalui kurir, Kreditor
dengan menggunakan frasa
dan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud
sebagaimana
dalam Pasal ...... atau
dimaksud pada ayat
sebagaimana dimaksud
(2) untuk didengar
pada ayat ........
pada sidang
pemeriksaan atas
Rumusan pasal ini
permohonan tersebut
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2)”.
Pasal 59 ayat 1:
Dalam rumusan pasal ini
D2

Dengan tetap
ditemukan ketentuan yang
D5
memperhatikan
merujuk pada ketentuan
ketentuan Pasal 56,
pasal setelahnya yaitu
Pasal 57, dan Pasal 58, Pasal 178 ayat (1). Dalam
Kreditor pemegang
lampiran II UU Nomor 12
hak sebagaimana
Tahun 2011 poin nomor
dimaksud dalam Pasal 279 disebutkan bahwa
55 ayat (1) harus
menghindari pengacuan ke
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No

24.

25.

26.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
melaksanakan haknya pasal atau ayat yang
tersebut dalam jangka terletak setelah pasal atau
waktu paling lambat 2 ayat bersangkutan.
(dua) bulan setelah
Sehingga rumusan dalam
dimulainya keadaan
pasal ini perlu diubah.
insolvensi
sebagaimana
Dalam pelaksanaannya hak
dimaksud dalam Pasal eksekusi kreditor dirasa
178 ayat (1)
terlalu singkat yaitu hanya
2 (dua) bulan. Perlu
dipertimbangkan untuk
menambahkan waktu
eksekusi tersebut
(Narasumber FGD BPHN)
Pasal 59 ayat (2):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Setelah lewat jangka
ditemukan ketentuan yang
waktu sebagaimana
merujuk pada ketentuan
dimaksud pada ayat
pasal setelahnya yaitu
(1), Kurator harus
Pasal 185. Dalam lampiran
menuntut
II UU Nomor 12 Tahun
diserahkannya benda
2011 poin nomor 279
yang menjadi agunan
disebutkan bahwa
untuk selanjutnya
menghindari pengacuan ke
dijual sesuai dengan
pasal atau ayat yang
cara sebagaimana
terletak setelah pasal atau
dimaksud dalam Pasal ayat bersangkutan.
185, tanpa
Sehingga rumusan dalam
mengurangi hak
pasal ini perlu diubah.
Kreditor pemegang
hak tersebut atas hasil
penjualan agunan
tersebut.
Pasal 67 ayat (3):
Tidak jelas merujuk kepada
D2

Dalam hal saksi tidak
pasal perUU yang mana
datang menghadap
(HIR/RIB/RV)
atau menolak
memberi kesaksian
maka berlaku
ketentuan Hukum
acara perdata.
Pasal 68 ayat (2):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Permohonan banding
ditemukan ketentuan yang
tidak dapat diajukan
merujuk pada ketentuan
terhadap penetapan
pasal setelahnya yaitu
sebagaimana
Pasal 84 ayat (3), Pasal 104
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No

27.

28.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud dalam Pasal ayat (2), Pasal 106, Pasal
22 huruf b, Pasal 33,
125 ayat (1), Pasal 127 ayat
Pasal 84 ayat (3),
(1), Pasal 183 ayat (1),
Pasal 104 ayat (2),
Pasal 184 ayat (3), Pasal
Pasal 106, Pasal 125
185 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (1), Pasal 127
ayat (3), Pasal 186, Pasal
ayat (1), Pasal 183
188, dan Pasal 189. Dalam
ayat (1), Pasal 184
lampiran II UU Nomor 12
ayat (3), Pasal 185
Tahun 2011 poin nomor
ayat (1), ayat (2), dan
279 disebutkan bahwa
ayat (3), Pasal 186,
menghindari pengacuan ke
Pasal 188, dan Pasal
pasal atau ayat yang
189.
terletak setelah pasal atau
ayat bersangkutan.
Sehingga rumusan dalam
pasal ini perlu diubah.
Pasal 71 ayat (2):
Pengadilan harus
memberhentikan atau
mengangkat Kurator
atas permohonan atau
atas usul kreditor
konkuren berdasarkan
putusan rapat Kreditor
yang diselenggarakan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
90, dengan
persyaratan putusan
tersebut diambil
berdasarkan suara
setuju lebih dari 1/2
(satu perdua) jumlah
kreditor konkuren atau
kuasanya yang hadir
dalam rapat dan yang
mewakili lebih dari 1/2
(satu perdua) jumlah
piutang kreditor
konkuren atau
kuasanya yang hadir
dalam rapat tersebut
Pasal 72:
Kurator bertanggung

Dalam rumusan pasal ini
ditemukan ketentuan yang
merujuk pada ketentuan
pasal setelahnya yaitu
Pasal 90. Dalam lampiran II
UU Nomor 12 Tahun 2011
poin nomor 279 disebutkan
bahwa menghindari
pengacuan ke pasal atau
ayat yang terletak setelah
pasal atau ayat
bersangkutan. Sehingga
rumusan dalam pasal ini
perlu diubah.

D2



Tidak jelas apa yang
dimaksud dengan kerugian

D2
D5
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No

29.

30.

31.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
jawab terhadap
terhadap harta pailit dalam
kesalahan atau
pasal ini.
kelalaiannya dalam
melaksanakan tugas
pengurusan dan/atau
pemberesan yang
menyebabkan
kerugian terhadap
harta pailit.
Pasal 74 ayat (2):
Laporan kurator bersifat
D5

Laporan sebagaimana terbuka untuk umum dan
dimaksud pada ayat
dapat dilihat oleh setiap
(1) bersifat terbuka
orang, namun rumusan ini
untuk umum dan
menjadi tidak jelas media
dapat dilihat oleh
apa yang digunakan untuk
setiap orang dengan
menampilkan laporan
cuma-Cuma.
tersebut. Lalu, menjadi
tanggungjawab siapa untuk
mempublikasikan laporan
kurator tersebut, apakah
kurator yang bersangkutan
ataukah Hakim Pengawas?
Pasal 78 ayat (1):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Tidak adanya kuasa
ditemukan ketentuan yang
atau izin dari Hakim
merujuk pada ketentuan
Pengawas, dalam hal
pasal setelahnya yaitu
kuasa atau izin
Pasal 83 dan Pasal 84.
diperlukan, atau tidak
Dalam lampiran II UU
diindahkannya
Nomor 12 Tahun 2011 poin
ketentuan
nomor 279 disebutkan
sebagaimana
bahwa menghindari
dimaksud dalam Pasal pengacuan ke pasal atau
83 dan Pasal 84, tidak ayat yang terletak setelah
mempengaruhi sahnya pasal atau ayat
perbuatan yang
bersangkutan. Sehingga
dilakukan oleh Kurator rumusan dalam pasal ini
terhadap pihak ketiga. perlu diubah.
Pasal 83 ayat (2):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Ketentuan
ditemukan ketentuan yang
sebagaimana
merujuk pada ketentuan
dimaksud pada ayat
pasal setelahnya yaitu
(1) tidak berlaku
Pasal 106, Pasal 107, Pasal
terhadap sengketa
184 dan Pasal 186. Dalam
tentang pencocokan
lampiran II UU Nomor 12
piutang, tentang
Tahun 2011 poin nomor
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No

32.

33.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
meneruskan atau tidak 279 disebutkan bahwa
meneruskan
menghindari pengacuan ke
perusahaan dalam
pasal atau ayat yang
pailit, dalam hal-hal
terletak setelah pasal atau
sebagaimana
ayat bersangkutan.
dimaksud dalam Pasal Sehingga rumusan dalam
36, Pasal 38, Pasal 39, pasal ini perlu diubah.
Pasal 59 ayat (3),
Pasal 106, Pasal 107,
Pasal 184 ayat (3), dan
Pasal 186, tentang
cara pemberesan dan
penjualan harta pailit,
dan tentang waktu
maupun jumlah
pembagian yang harus
dilakukan.
Pasal 93 ayat (1):
Ketentuan dalam pasal ini
D5

Pengadilan dengan
mengatur mengenai
putusan pernyataan
lembaga paksa badan atau
pailit atau setiap
dikenal dengan Gijzeling.
waktu setelah itu, atas Dalam menerapkan
usul Hakim Pengawas, ketentuan ini perlu
permintaan Kurator,
dipertimbangkan mengenai
atau atas permintaan
biaya yang timbul dari
seorang Kreditor atau
penahanan tersebut.
lebih dan setelah
Walaupun dalam ayat 5
mendengar Hakim
disebutkan bahwa biaya
Pengawas, dapat
penahanan dibebankan
memerintahkan
kepada harta pailit sebagai
supaya Debitor Pailit
utang harta pailit. Namun
ditahan, baik
demikian implementasi
ditempatkan di Rumah dari ketentuan ini perlu
Tahanan Negara
dipertanyakan
maupun di rumahnya
efektifitasnya. Dalam FGD
sendiri, di bawah
yang diselenggarakan oleh
pengawasan jaksa
BPHN, narasumber dalam
yang ditunjuk oleh
paparan yang dibuatnya
Hakim Pengawas.
disebutkan bahwa Gijzeling
ini tidak efektif.
Pasal 95:
Dalam rumusan pasal ini
D2

Permintaan untuk
ditemukan ketentuan yang
menahan Debitor Pailit merujuk pada ketentuan
harus dikabulkan,
pasal setelahnya yaitu
apabila permintaan
Pasal 98, Pasal 110 dan
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No

34.

35.

36.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
tersebut didasarkan
Pasal 121. Dalam lampiran
atas alasan bahwa
II UU Nomor 12 Tahun
Debitor Pailit dengan
2011 poin nomor 279
sengaja tidak
disebutkan bahwa
memenuhi kewajiban
menghindari pengacuan ke
sebagaimana
pasal atau ayat yang
dimaksud dalam Pasal terletak setelah pasal atau
98, Pasal 110, atau
ayat bersangkutan.
Pasal 121 ayat (1) dan Sehingga rumusan dalam
ayat (2).
pasal ini perlu diubah.
Pasal 107:
Dalam rumusan pasal ini
D2

(1) Atas persetujuan
ditemukan ketentuan yang
Hakim Pengawas,
merujuk pada ketentuan
Kurator dapat
pasal setelahnya yaitu 185.
mengalihkan harta
Dalam lampiran II UU
pailit sejauh
Nomor 12 Tahun 2011 poin
diperlukan untuk
nomor 279 disebutkan
menutup biaya
bahwa menghindari
kepailitan atau apabila pengacuan ke pasal atau
penahanannya akan
ayat yang terletak setelah
mengakibatkan
pasal atau ayat
kerugian pada harta
bersangkutan. Sehingga
pailit, meskipun
rumusan dalam pasal ini
terhadap putusan
perlu diubah.
pailit diajukan kasasi
atau peninjauan
kembali.
(2) Ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
185 ayat (1) berlaku
terhadap ayat (1).
Pasal 127 ayat 3:
Perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diperiksa secara
sederhana.

Pasal 127 ayat (3):
Dalam hal Debitor

Pasal ini menyebutkan
bahwa dalam hal ada
bantahan, pengadilan
melakukan pemeriksaan
secara sederhana. Perlu
penjelasan lebih lanjut
dengan yang dimaksud
”diperiksa secara
sederhana” sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini.
Tidak jelas merujuk kepada
pasal perUU yang mana

D2



D2
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No

37.

38.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
tidak menghadap,
(HIR/RIB/RV)
putusan tidak hadir
dapat dijatuhkan
menurut Hukum acara
perdata.
Pasal 144
Pelaksanaan hak
D2

Debitor Pailit berhak
mengajukan usulan
D5
untuk menawarkan
perdamaian oleh debitor
suatu perdamaian
tidak realistis. Alasannya,
kepada semua
hak untuk mengajukan
Kreditor.
usulan perdamaian dalam
pasal 144 adalah hak
Pasal 145:

debitor pailit, tetapi
(1) Apabila Debitor
pengajuan berdasarkan
Pailit mengajukan
Pasal 145 UU Kepailitan
rencana perdamaian
tidak adil bagi debitor pailit
dan paling lambat 8
(delapan) hari sebelum yang masih memiliki upaya
hukum.
rapat pencocokan
piutang
Rumusan kalimat dalam
menyediakannya di
Pasal 145 ayat (1) masih
Kepaniteraan
Pengadilan agar dapat perlu diperbaiki dengan
menggunakan kalimat yang
dilihat dengan cumalugas dan pasti untuk
cuma oleh setiap
menghindari kesamaan arti
orang yang
dan kerancuan.
berkepentingan,
rencana perdamaian
Selain itu, dalam rumusan
tersebut wajib
pasal ini ditemukan
dibicarakan dan
ketentuan yang merujuk
diambil keputusan
pada ketentuan pasal
segera setelah
selesainya pencocokan setelahnya yaitu Pasal 147.
piutang, kecuali dalam Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011 poin
hal yang ditentukan
nomor 279 disebutkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal bahwa menghindari
pengacuan ke pasal atau
147.
ayat yang terletak setelah
(2) Bersamaan dengan pasal atau ayat
bersangkutan. Sehingga
penyediaan rencana
rumusan dalam pasal ini
perdamaian
perlu diubah.
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) di Kepaniteraan
Pengadilan maka
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No

39.

40.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
salinannya wajib
dikirimkan kepada
masing-masing
anggota panitia
kreditor sementara.
Pasal 179 ayat (6):
Dalam lampiran II UU
D2

Terhadap piutang
Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana
nomor 272 disebutkan:
dimaksud dalam ayat teknik pengacuan
(5), Kurator wajib
dilakukan dengan
bertindak menurut
menunjuk pasal atau ayat
ketentuan
dari Peraturan Perundangsebagaimana
undangan yang
dimaksud dalam Pasal bersangkutan atau
116, Pasal 117, Pasal
Peraturan Perundang118, dan Pasal 119
Undangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud
pada ayat ........

Pasal 183 ayat (2):
Dalam hal terdapat
permintaan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1), panitia Kreditor,
apabila ada, wajib
didengar dan Kurator
wajib pula didengar
apabila usul tersebut
tidak diajukan oleh
Kurator.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ...... atau
sebagaimana dimaksud
pada ayat ........

D2
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No

41.

42.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap

Pasal 202 ayat (1):
Segera setelah kepada
Kreditor yang telah
dicocokkan,
dibayarkan jumlah
penuh piutang
mereka, atau segera
setelah daftar
pembagian penutup
menjadi mengikat
maka berakhirlah
kepailitan, dengan
tidak mengurangi
berlakunya ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
203.
Pasal 228 ayat (3):
Apabila rencana
perdamaian
dilampirkan pada
permohonan
penundaan kewajiban
pembayaran utang
sementara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
224 ayat (2) atau telah
disampaikan oleh
Debitor sebelum
sidang maka
pemungutan suara
tentang rencana
perdamaian dapat
dilakukan, jika
ketentuan
sebagaimana

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Dalam rumusan pasal ini
ditemukan ketentuan yang
merujuk pada ketentuan
pasal setelahnya yaitu
Pasal 203. Dalam lampiran
II UU Nomor 12 Tahun
2011 poin nomor 279
disebutkan bahwa
menghindari pengacuan ke
pasal atau ayat yang
terletak setelah pasal atau
ayat bersangkutan.
Sehingga rumusan dalam
pasal ini perlu diubah.

Dalam rumusan pasal ini
ditemukan ketentuan yang
merujuk pada ketentuan
pasal setelahnya yaitu
Pasal 267. Dalam lampiran
II UU Nomor 12 Tahun
2011 poin nomor 279
disebutkan bahwa
menghindari pengacuan ke
pasal atau ayat yang
terletak setelah pasal atau
ayat bersangkutan.
Sehingga rumusan dalam
pasal ini perlu diubah.

D2



D2
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No

43.

44.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud dalam Pasal
267 telah dipenuhi.
Pasal 233
Tidak jelas merujuk kepada
D2

(1) Apabila diminta
pasal perUU yang mana
oleh pengurus, Hakim
(HIR/RIB/RV)
Pengawas dapat
mendengar saksi atau
memerintahkan
pemeriksaan oleh ahli
untuk menjelaskan
keadaan yang
menyangkut
penundaan kewajiban
pembayaran utang,
dan saksi tersebut
dipanggil sesuai
dengan ketentuan
dalam Hukum acara
perdata.
(2) Dalam hal saksi
tidak hadir atau
menolak untuk
mengangkat sumpah
atau memberi
keterangan, berlaku
ketentuan Hukum
acara perdata.
(3) Istri atau suami,
bekas istri atau suami,
dan keluarga sedarah
menurut keturunan
lurus ke atas dan ke
bawah dari Debitor
dapat menggunakan
hak mereka untuk
dibebaskan dari
kewajiban memberi
kesaksian.
Pasal 242 ayat (1):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Selama
ditemukan ketentuan yang
berlangsungnya
merujuk pada ketentuan
penundaan kewajiban pasal setelahnya yaitu
pembayaran utang,
Pasal 245. Dalam lampiran
Debitor tidak dapat
II UU Nomor 12 Tahun
dipaksa membayar
2011 poin nomor 279
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No

45.

46.

47.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
utang sebagaimana
disebutkan bahwa
dimaksud dalam Pasal menghindari pengacuan ke
245 dan semua
pasal atau ayat yang
tindakan eksekusi yang terletak setelah pasal atau
telah dimulai untuk
ayat bersangkutan.
memperoleh
Sehingga rumusan dalam
pelunasan utang,
pasal ini perlu diubah.
harus ditangguhkan.
Pasal 247 ayat (2):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Piutang terhadap
ditemukan ketentuan yang
Debitor sebagaimana
merujuk pada ketentuan
dimaksud pada ayat
pasal setelahnya yaitu
(1) dihitung menurut
Pasal 274 dan Pasal 275.
ketentuan
Dalam lampiran II UU
sebagaimana
Nomor 12 Tahun 2011 poin
dimaksud dalam Pasal nomor 279 disebutkan
274 dan Pasal 275.
bahwa menghindari
pengacuan ke pasal atau
ayat yang terletak setelah
pasal atau ayat
bersangkutan. Sehingga
rumusan dalam pasal ini
perlu diubah.
Pasal 269 ayat (2):
Dalam rumusan pasal ini
D2

Pengurus juga wajib
ditemukan ketentuan yang
memberitahukan halmerujuk pada ketentuan
hal sebagaimana
pasal setelahnya yaitu
dimaksud pada ayat
Pasal 270. Dalam lampiran
(1) dengan surat
II UU Nomor 12 Tahun
tercatat atau melalui
2011 poin nomor 279
kurir kepada semua
disebutkan bahwa
Kreditor yang dikenal,
menghindari pengacuan ke
dan pemberitahuan ini pasal atau ayat yang
harus menyebutkan
terletak setelah pasal atau
ketentuan
ayat bersangkutan.
sebagaimana
Sehingga rumusan dalam
dimaksud dalam Pasal pasal ini perlu diubah.
270 ayat (2).
Pasal 286:
Status tagihan kreditor
D5

Perdamaian yang
yang dibantah dalam PKPU.
telah disahkan
UU Kepailitan tidak secara
mengikat semua
jelas menentukan nasib
Kreditor, kecuali
kreditor yang dibantah
Kreditor yang tidak
oleh pengurus PKPU. Lalu,
menyetujui rencana
apakah setelah PKPU
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No

48.

49.

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
perdamaian
tercapai perdamaian maka
sebagaimana
kreditor yang tagihannya
dimaksud dalam Pasal dibantah masih memiliki
281 ayat (2).
hak-haknya, atau adakah
upaya hukum lain yang
diberikan UU Kepailitan.
Pasal 286 UU Kepalitian
menyebutkan perdamaian
yang telah disahkan
mengikat bagi semua
kreditor konkuren.
Pasal 299
Tidak jelas merujuk kepada
D2

Kecuali ditentukan lain pasal perUU yang mana
dalam Undang(HIR/RIB/RV)
Undang ini maka
hukum acara yang
berlaku adalah Hukum
acara perdata
Penjelasan Pasal 3:
Tidak jelas merujuk kepada
D2

Ayat (1) Yang
pasal perUU yang mana
dimaksud dengan "hal- (HIR/RIB/RV)
hal lain", adalah antara
lain, actio pauliana,
perlawanan pihak
ketiga terhadap
penyitaan, atau
perkara dimana
Debitor, Kreditor,
Kurator, atau pengurus
menjadi salah satu
pihak dalam perkara
yang berkaitan dengan
harta pailit termasuk
gugatan Kurator
terhadap Direksi yang
menyebabkan
perseroan dinyatakan
pailit karena
kelalaiannya atau
kesalahannya.
Hukum Acara yang
berlaku dalam
mengadili perkara
yang termasuk "hal-hal
lain" adalah sama
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No

Dimensi 2- Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Pasal
Analisis
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dengan Hukum acara
perdata yang berlaku
bagi perkara
permohonan
pernyataan pailit
termasuk mengenai
pembatasan jangka
waktu
penyelesaiannya.

Dalam kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh BPHN terkait dengan pokja,
narasumber yang hadir memberikan bahan paparan mengenai beberapa hal
pokok perbaikan atas undang-undang kepailitan tersebut antara lain:


Syarat kepailitan belum sepemahaman (Ps. 2 (1))



Permohonan oleh Seluruh Kreditor (Penj. Ps. 2 (1))



Tidak terdapat pengecualian (Ps. 2 (2-5))



Gugatan lain-lain disamakan dengan permohonan kepailitan (Ps. 3 (1))



Waktu tidak reasonable (Ps. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)



Pembuktian sederhana (Ps. 8 (4))



Uit verbar bij voorad (Ps. 8 (7))



Kewajiban Pengumuman 2 surat kabar harian (Ps. 15)



Tindakan Pemberasan kurator tetap sah, meskipun pernyataan pailit
dibatalkan di Kasasi atau PK (Ps. 16)



Pencabutan Pailit karena tidak cukup, bukan tidak dapat (Ps. 18)



Zero Hour Principe, harus dilengkapi dengan sanksi (Ps. 24)



Actio Pauliana dibatasi hanya 1 tahun (Ps. 41,42,43,44,45,46,47,48,49)



Kedudukan Kreditor Separatis (Ps. 55,56,57,58,59)



Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terlalu Singkat (Ps. 59)



Kerugian harta pailit oleh kurator tidak spesifik (Ps. 72)



Kewajiban Kurator menyampaikan laporan 3 bulanan, tidak disertai
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Penyege




Rencana perdamaian wajib diajukan 8 hari sebelum rapat pencocokan
piutang, tapi diputus setelah pencocokan piutang (Ps. 145)



Voting penerimaan Rencana Perdamaian oleh kreditor konkuren tapi
permohonan oleh seluruh kreditor (Ps. 151, 152)



Insolvensi tidak sesuai doktrin (Ps. 178)



Penjualan dibawah tangan tidak efektif



Rehabilitasi hampir tidak mungkin (Ps. 215,216,217,218,219)



PKPU diajukan oleh Kreditor (Ps. 222 (3)



Voting PKPU Tetap dan Rencana Perdamaian ada porsi Kreditur Separatis
(Ps. 229 (1), 281 (1));



Kompensasi Kreditor Separatis tidak pantas (Ps. 281 (2))

Selain itu, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan
undang-undang kepailitan ke depannya antara lain mengenai reposisi
Kreditor Separatis, Hak Tagih Pajak, Hak Buruh; Cross Border Insolvency;
Pembagian tegas lingkup tanggung gugat (liabilities) keperdataan dan pidana
kurator Tagihan Pajak yang didahulukan. Hal lain yang juga perlu
dipertimbangkan adalah adanya putusan MK terhadap keberlakukan pasal
dalam undang-undang ini. Dalam Putusan MK dalam perkara Nomor
071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005, MK menyatakan bahwa Pasal 6
ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang
menyangkut kata “ayat (3)” UU No. 37/2004 bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Dalam setiap perbuatan hukum perdata yang memerlukan alat bukti otentik
berupa akta otentik diperlukan kehadiran seorang notaris. Notaris merupakan
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan
lainnya menurut undang-undang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004, jabatan notaris diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan, yaitu:
a) Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana
telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
b) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji
Jabatan Notaris

Peraturan perundang-undangan ini dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia oleh karena itu
dilakukan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu
undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta
suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah
negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang
kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
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Kemudian tanggal 15 Januari 2014, dengan ditetapkannya undang-undang
perubahan atas jabatan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
maka terdapat beberapa hal pokok yang dilakukan perubahan, antara lain:
a) penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain,
adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan
jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua
puluh empat) bulan;
b) penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan
pemberhentian sementara Notaris;
c) pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan
magang;
d) penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara
lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan
lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
e) pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang
bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
f) pembentukan majelis kehormatan Notaris;
g) penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
h) penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi
dalam pembuatan Akta autentik; dan
i) penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas

Berikut penilaian dimensi pertama kesesuaian antara jenis, hierarki dan
materi muatan terhadap undang-undang mengenai jabatan notaris sebagai
berikut:
Dimensi 1
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
No
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT TETAP
1
Pengaturan mengenai Mengacu pada Pasal 9 ayat (2)
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kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

jo Pasal 10 ayat (1) UU Nomor
23 Tahun 2014, kewenangan
absolut
Pemerintah
Pusat
meliputi 6 (enam) urusan
pemerinthan yaitu: a. politik
luar negeri; b. pertahanan; c.
keamanan; d. yustisi; e.
moneter dan fiskal nasional;
dan f. agama.
Menurut Penjelasan UndangUndang ini, Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik.
Pembuatan akta otentik perlu
diatur
untuk
menciptakan
kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum mengingat
akta otentik merupakan alat
bukti terkuat dan terpenuh
mempunyai peranan penting
dalam setiap hubungan hukum
dalam kehidupan masyarakat.
Pengaturan mengenai Jabatan
Notaris karenanya masih erat
kaitannya dengan kebutuhan
perlindungan
hukum
bagi
masyarakat dan karenanya
dapat digolongkan sebagai
urusan pemerintahan di bidang
yustisi.
Dengan demikian, materi ini
sudah tepat diatur dalam
bentuk undang-undang.

Selanjutnya berikut hasil analisis dan evaluasi dimensi kedua sampai dengan
dimensi kelima terhadap undang-undang jabatan notaris:

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
1.
Pasal 1 angka 6 UU
Rumusan dalam pasal ini
D2

No. 2 Tahun 2014
diartikan bahwa Majelis
D4
(pasal perubahan):
Pengawas Notaris sebagai
D5
Majelis Pengawas
pembina dan pengawas
Notaris yang
notaris. Bandingkan
selanjutnya disebut
dengan ketentuan dalam
Majelis Pengawas
Pasal 66A ayat 1 UU No. 2
adalah suatu badan
Tahun 2014 yang
yang mempunyai
menyebutkan bahwa dalam
kewenangan dan
melaksanakan pembinaan,
kewajiban untuk
Menteri membentuk
melaksanakan
majelis kehormatan notaris
pembinaan dan
dan Pasal 67 ayat 2 UU No.
pengawasan
2 Tahun 2014 yang
terhadap Notaris.
menyebutkan bahwa dalam
melaksanakan pengawasan
2.
Pasal 66A ayat 1:

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Menteri
pembinaan, Menteri
membentuk Majelis
membentuk majelis
Pengawas. Ketiga rumusan
kehormatan Notaris.
pasal ini menunjukkan
3.
Pasal 67 ayat (2):

Dalam melaksanakan ketidakkonsistenan
rumusan.
pengawasan
sebagaimana
Selain itu perlu penjelasan
dimaksud pada ayat
lebih lanjut mengenai
(1) Menteri
efektifitas implementasi
membentuk Majelis
dari ketentuan dalam UU
Pengawas.
ini terkait adanya
pemisahan pelaksanaan
pembinaan dan
pengawasan notaris
kepada 2 badan yang
berbeda yaitu Majelis
Kehormatan untuk
pembinaan dan Majelis
Pengawas untuk
pengawasan. Apa yang
menjadi ruang lingkup
pembinaan dan ruang
lingkup pengawasan
sehingga perlu dilakukan
oleh 2 lembaga yang
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
berbeda? Dikuatirkan
dengan adanya dualisme
lembaga pengawas akan
berpotensi tumpang tindih
kewenangan pengawasan
dan ketentuan pasal ini
menjadi tidak efektif dalam
pelaksanaannya.
4.
Pasal 3:
Pada huruf e pasal ini
D5

Syarat untuk dapat
menyebutkan syarat
diangkat menjadi
notaris adalah berijazah
Notaris sebagaimana sarjana hukum dan lulusan
dimaksud dalam
jenjang strata dua
Pasal 2 adalah :
kenotariatan. Dalam Pasal
a. warga negara
24 UU Nomor 12 Tahun
Indonesia;
2012 tentang Pendidikan
b. bertakwa kepada
Tinggi menyebutkan
Tuhan Yang Maha
pendidikan notaris sebagai
Esa;
bagian dari program
c. berumur paling
profesi, sebagaimana
sedikit 27 (dua puluh profesi dokter, advokat,
tujuh) tahun;
gur, psikolog, dll.
d. sehat jasmani dan
rohani;
Mengenai hal ini perlu
e. berijazah sarjana
dipertimbangkan terkait
hukum dan lulusan
dengan posisi notaris
jenjang strata dua
sebagaimana disebutkan
kenotariatan;
dalam UUJN Perubahan
f. telah menjalani
yang memberikan definisi
magang atau nyatanotaris sebagai pejabat
nyata telah bekerja
umum yang berwenang
sebagai karyawan
untuk membuat akta
Notaris dalam waktu autentik dan memiliki
12 (dua belas) bulan
kewenangan lainnya
berturut-turut pada
sebagaimana dimaksud
kantor Notaris atas
dalam Undang-Undang ini
prakarsa sendiri atau atau berdasarkan undangatas rekomendasi
undang lainnya. Apakah
Organisasi Notaris
cukup seorang pejabat
setelah lulus strata
mendapatkan pendidikan
dua kenotariatan;
akademis? Karena
dan
sebagaimana diketahui
g. tidak berstatus
bahwa pendidikan
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
sebagai pegawai
akademis tidak selalu linier
negeri, pejabat
dengan pendidikan jabatan.
negara, advokat,
Oleh karena itu perlu
atau tidak sedang
dipertimbangkan untuk
memangku jabatan
menambahkan syarat
lain yang oleh
mengikuti pendidikan
undang-undang
jabatan, dimana
dilarang untuk
Kementerian Hukum dan
dirangkap dengan
HAM sebagai pembina
jabatan Notaris.
notaris. (FGD BPHN, Ikatan
Notaris)
5.
Pasal 16 ayat 1 huruf Dalam Pasal 16 ayat 1
D2

c (Pasal perubahan):
huruf c disebutkan: Dalam
Minuta Akta adalah
menjalankan jabatannya,
asli Akta yang
Notaris wajib: c.
mencantumkan
melekatkan surat dan
tanda tangan para
dokumen serta sidik jari
penghadap saksi,
penghadap pada Minuta
dan Notaris, yang
Akta. Ketentuan dalam 2
disimpan sebagai
pasal ini menunjukkan
bagian dari Protokol
rumusan yang tidak
Notaris.
konsisten. Perlu revisi pada
rumusan Pasal 16 ayat 1
huruf c dimana di dalam
minuta akta tidak hanya
mencantumkan tanda
tangan, namun juga
disertai sidik jari
penghadap.
6.
Pasal 18 ayat 2:
Terkait dengan wilayah
D5

Notaris mempunyai
jabatan ini, ada
wilayah jabatan
pertimbangan untuk
meliputi seluruh
memungkinkan wilayah
wilayah provinsi dari
jabatan notaris meliputi
tempat
seluruh wilayah Indonesia
kedudukannya.
seperti halnya advokat.
Untuk tempat kedudukan
dan formasi tetap ada
ketentuan yang
mengaturnya. Sebagai
contoh Uni Eropa dimana
notarisnya dapat membuat
akta lintas negara-negara di

262

Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
Uni Eropa.

7.

Pasal 19 ayat 2:
Notaris tidak
berwenang secara
teratur menjalankan
jabatan di luar
tempat
kedudukannya.

8.

Pasal 20 ayat 1 (Pasal
Perubahan):
Notaris dapat
menjalankan
jabatannya dalam
bentuk persekutuan
perdata dengan
tetap memperhatikan
kemandirian dan
ketidakberpihakan
dalam menjalankan
jabatannya.

Mengenai hal ini perlu
untuk dilakukan kajian
lebih mendalam, dengan
alat bantu cost and benefit
analysis. Pertimbangan
jumlah notaris dan sebaran
wilayah geografis Indonesia
serta biaya yang
ditimbulkan jika
pertimbangan ini kemudian
diangkat menjadi suatu
rumusan norma mengikat
dikemudian hari.
Tidak jelas batasan dengan
yang dimaksud tidak
berwenang secara teratur.
Mengingat dalam Pasal 18
ayat 2 dsebutkan bahwa
Notaris mempunyai
wilayah jabatan meliputi
seluruh wilayah provinsi
dari tempat kedudukannya.
Dengan melihat rumusan
Pasal 18 dapat diartikan
bahwa notaris hanya
mempunyai kewenangan
meliputi wilayah provinsi
tempat kedudukannya.
Jika notaris dalam
menjalankan jabatannya
dapat membentuk
persekutuan perdata, maka
bagaimana dengan
ketentuan Pasal 16 ayat 1
huruf f yang mewajibkan
Notaris untuk
merahasiakan segala
sesuatu mengenai akta
yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh
guna pembuatan Akta

D2



D4
D5
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
sesuai dengan
sumpah/janji jabatan,
apakah hal ini dalam
implementasinya tidak
membingungkan?
9.

Penjelasan Pasal 21:
Formasi adalah
kebutuhan akan
pengisian jabatan
Notaris.

10.

Pasal 22 ayat 1 UU
No. 2 Tahun 2014
(Pasal Perubahan):
Formasi Jabatan
Notaris ditetapkan
berdasarkan:
a. kegiatan dunia
usaha;
b. jumlah penduduk;
dan/atau
c. rata-rata jumlah
Akta yang dibuat oleh
dan/atau di hadapan
Notaris setiap bulan.

11.

Pasal 36 ayat (3):
Nilai ekonomis
sebagaimana
dimaksud pada ayat

Penjelasan pasal ini
dihilangkan saja mengingat
definisi/batasan dari
formasi jabatan notaris
sudah disebutkan dalam
ketentuan umum di Pasal 1
angka 12 UU No. 2 Tahun
2014 (perubahan).
Dalam Pasal 1 angka 12
disebutkan Formasi
Jabatan Notaris adalah
penentuan jumlah Notaris
yang dibutuhkan pada
suatu Kabupaten/Kota.
Yang berwenang
menentukan formasi ini
adalah Menteri Hukum dan
HAM dengan pertimbangan
usul dari organisasi notaris.
Dengan melihat ketentuan
dari Pasal 22 ayat 1 ini,
sejatinya peta persebaran
jumlah notaris ini bisa
mengakomodir kebutuhan
masyarakat akan adanya
notaris. Perlu klarifikasi,
bagaimana formasi jabatan
notaris di wilayah
Indonesia lainnya, apakah
sudah memenuhi/sesuai
dengan standar penetapan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal ini?
Ketentuan ini sulit dalam
implementasinya terkait
dengan pengawasan
ketentuan ini. Kemudian,



D2



D2
D4
D5

D5
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
(2) ditentukan dari
apakah akan ada sanksi jika
objek setiap akta
tidak dilaksanakan dan
sebagai berikut:
siapa yang akan
a. sampai dengan
memberikan sanksi
Rp100.000.000,0 tersebut.
0 (seratus juta
rupiah) atau
ekuivalen gram
emas ketika itu,
honorarium yang
diterima paling
besar adalah
2,5% (dua koma
lima persen);
b. di atas Rp
100.000.000,00
(seratus juta
rupiah) sampai
dengan Rp
1.000.000.000,00
(satu miliar
rupiah)
honorarium yang
diterima paling
besar 1,5 % (satu
koma lima
persen); atau
c. di atas
Rpl.000.000.000,
00 (satu miliar
rupiah)
honorarium yang
diterima
didasarkan pada
kesepakatan
antara Notaris
dengan para
pihak, tetapi
tidak melebihi 1
% (satu persen)
dari objek yang
dibuatkan
aktanya.
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
12. Pasal 43 ayat 1 UU
Ketentuan dalam ayat ini
D2

No.2 Tahun 2014
sudah tegas bahwa akta
(Pasal perubahan):
wajib dibuat dalam bahasa
Akta wajib dibuat
Indonesia. Namun dalam
dalam bahasa
ayat selanjutnya yaitu di
Indonesia.
ayat 3 dan ayat 4 dikatakan
bahwa jika dikehendaki
para pihak, akta bisa dibuat
dalam bahasa asing dan
notaris wajib
menerjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia.
Ketentuan dalam ayat 3
dan ini yang kemudian
membuat ayat 1 menjadi
tidak jelas/multitafsir
karena memungkinkan
dibuatnya akta dalam
bahasa asing. Perlu
perbaikan rumusan di Pasal
43 untuk menghasilkan
norma yang tidak
multitafsir/tidak jelas.
13. Pasal 46:
Pasal ini mengatur
D2

(1) Apabila pada
mengenai jenis akta relaas.
pembuatan
Pasal 38 mengatur
pencatatan harta
mengenai bentuk dan isi
kekayaan atau berita akta partij. Tidak
acara mengenai
ditemukan pasal-pasal
suatu perbuatan atau setelahnya yang mengatur
peristiwa, terdapat
mengenai bentuk akta
penghadap yang: a.
relaas karena sifatnya yang
menolak
berbeda antara kedua akta
membubuhkan tanda tersebut.
tangannya; atau b.
tidak hadir pada
penutupan akta,
sedangkan
penghadap belum
menandatangani
akta tersebut hal
tersebut harus
dinyatakan dalam
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
akta dan akta
tersebut tetap
merupakan akta
otentik.

14.

15.

(2) Penolakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) huruf a harus
dinyatakan dalam
akta dengan
mengemukakan
alasannya
Pasal 48 ayat 2 UU
No.2 Tahun 2014
(Pasal perubahan):
Perubahan isi Akta
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d
dapat dilakukan dan
sah jika perubahan
tersebut diparaf
atau diberi tanda
pengesahan lain oleh
penghadap, saksi,
dan Notaris.

Pasal 51 ayat 4:
Pelanggaran
terhadap ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (2)
mengakibatkan suatu
Akta hanya
mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai
akta di bawah tangan
dan dapat menjadi

Perlu ditambahkan dalam
penjelasan pasal ini dengan
menegaskan yang
dimaksud dengan diberi
tanda pengesahan lain
adalah berupa
pembubuhan sidik jari
penghadap. Hal ini untuk
menegaskan juga bahwa
dalam pembuatan akta
diwajibkan melekatkan
sidik jari tersebut, demikian
juga terhadap setiap
perubahan akta. Ini
merupakan bentuk dari
prinsip kehati-hatian dan
konsistensi antar rumusan
norma.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan dilakukan
dengan menunjuk pasal
atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain dengan
menggunakan frasa
sebagaimana dimaksud

D2
D3



D2
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
alasan bagi pihak
dalam Pasal ...... atau
yang menderita
sebagaimana dimaksud
kerugian untuk
pada ayat ........
menuntut
penggantian biaya,
Rumusan pasal ini
ganti rugi, dan bunga menggunakan frasa
kepada Notaris.
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat ....” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat ....”.
16. Pasal 54 ayat 1 UU
Sesuai dengan Pasal 16
D2

No.2 Tahun 2014
ayat 1 huruf f bahwa
(Pasal perubahan):
Notaris wajib untuk
Notaris hanya dapat merahasiakan segala
memberikan,
sesuatu mengenai akta
memperlihatkan,
yang dibuatnya, maka perlu
atau
dicermati terkait yang
memberitahukan isi
dimaksud dengan orang
Akta, Grosse Akta,
yang memperoleh hak
Salinan Akta atau
sebagaimana disebut
Kutipan Akta, kepada dalam Pasal 54 ayat 1 ini.
orang yang
Jika diperlukan untuk
berkepentingan
dirumuskan batasan orang
langsung pada Akta,
yang memperoleh hak ini di
ahli waris, atau
dalam penjelasan pasal.
orang yang
memperoleh hak,
kecuali ditentukan
lain oleh peraturan
perundangundangan.
17. Pasal 59 ayat (1):
Apakah daftar klapper ini
D2

Notaris membuat
masih sesuai dengan
D5
daftar klapper untuk kondisi sekarang? Apakah
daftar akta dan
dimungkinkan membuat
daftar surat di bawah daftar dengan bantuan
tangan yang
sistem komputer?
disahkan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1),
disusun menurut
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
abjad dan dikerjakan
setiap bulan
18. Pasal 63 ayat (5):
Ketentuan dalam pasal ini
D4

Protokol Notaris dari
mengalami kendala dalam
D5
Notaris lain yang
implementasinya. Salah
pada waktu
satunya adalah ketika MPD
penyerahannya
yang diberikan wewenang
berumur 25 (dua
untuk menyimpan protokol
puluh lima) tahun
notaris namun MPD belum
atau lebih diserahkan memiliki kantor yang sesuai
oleh Notaris
untuk dapat menyimpan
penerima Protokol
protokol tersebut yang
Notaris kepada
jumlahnya bisa mencapai
Majelis Pengawas
puluhan ribu yang berasal
Daerah
dari berbagai notaris.
Selanjutnya dalam Pasal 70
disebutkan salah satu
kewenangan MPD adalah
menentukan tempat
penyimpanan protokol
notaris yang pada saat
serah terima telah berumur
25 tahun atau lebih.
Sifat Protokol notaris
sebagai dokumen negara
sehingga perlu
dipertimbangkan dengan
baik tempat penyimpanan
yang dapat mengakomodir
protokol notaris yang
secara jumlah bisa
dikatakan tidak sedikit.
Perlu diperhatikan juga
kaitannya dengan UU
Kearsipan dan UU ITE
terutama ketentuan
mengenai penyimpanan
arsip negara dan
penyimpanan dalam
bentuk elektronik untuk
protokol notaris.
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
19. Pasal 66 ayat 1:
Mengenai frasa “dengan
D2

Untuk kepentingan
persetujuan majelis
D4
proses peradilan,
kehormatan Notaris” dapat
D5
penyidik, penuntut
diperhatikan Putusan MK
umum, atau hakim
Nomor 49/PUU-X/2012
dengan persetujuan
dalam perkara Pengujian
majelis kehormatan
Undang-Undang Nomor 30
Notaris berwenang:
Tahun 2004 tentang
a. mengambil
Jabatan Notaris yang
fotokopi Minuta Akta Menyatakan frasa “dengan
dan/atau surat-surat persetujuan Majelis
yang dilekatkan pada Pengawas Daerah” dalam
Minuta Akta atau
Pasal 66 ayat (1) UndangProtokol Notaris
Undang Nomor 30 Tahun
dalam penyimpanan
2004 tentang Jabatan
Notaris; dan b.
Notaris bertentangan
memanggil Notaris
dengan Undang-Undang
untuk hadir dalam
Dasar Negara Republik
pemeriksaan yang
Indonesia Tahun 1945 dan
berkaitan dengan
tidak mempunyai kekuatan
Akta atau Protokol
hukum mengikat. Salah
Notaris yang berada
satu pertimbangan
dalam penyimpanan
mahkamah adalah terkait
Notaris
dengan kewajiban seorang
notaris sebagai warga
negara yang memiliki
kedudukan sama
dihadapan hukum dan
dijamin oleh Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (3)
UUD 1945.
Sehingga perlu
dipertimbangkan ketika
rumusan dalam pasal ini
menghadirkan lembaga
baru yaitu Majelis
Kehormatan Notaris untuk
dimintai persetujuan dalam
rangka proses peradilan.
Apakah kemudian rumusan
ini seperti mengulang
kembali apa yang sudah
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Dimensi 2 – Dimensi 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi
No
Pasal
Analisa
Dimensi
Ubah
Cabut Tetap
dipertimbangkan dan
diputuskan oleh MK?
20. Pasal 66A ayat 3 UU
Di dalam UU No.2 Tahun
D2

No. 2 Tahun 2014
2014 ini tidak ditemukan
(pasal perubahan):
apa yang dimaksud dengan
Ketentuan lebih
kewenangan Majelis
lanjut mengenai
Kehormatan Notaris dalam
tugas dan fungsi,
melaksanakan pembinaan.
syarat dan tata cara Kewenangan Majelis
pengangkatan dan
Kehormatan hanya
pemberhentian,
disebutkan dalam Pasal 66
struktur organisasi,
yang terkait dengan
tata kerja, dan
pemberian persetujuan
anggaran majelis
dalam hal adanya
kehormatan Notaris
kepentingan proses
diatur dengan
peradilan, yang mana
Peraturan Menteri.
kewenangan ini tidak dapat
serta merta mencerminkan
pelaksanaan tugas
pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66A
ayat 1 UU ini.
21. Pasal 91A UU No. 2
Pengaturan mengenai
D2

Tahun 2014 (pasal
sanksi administrasi
perubahan):
harusnya lebih tepat
Ketentuan mengenai didelegasikan ke PP bukan
tata cara penjatuhan ke Permen.
sanksi sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), Pasal
16 ayat (11) dan ayat
(13), Pasal 17 ayat
(2), Pasal 19 ayat (4),
Pasal 32 ayat (4),
Pasal 37 ayat (2),
Pasal 54 ayat (2), dan
Pasal 65A diatur
dalam Peraturan
Menteri.

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan dimensi kedua hingga kelima
dapat ditemukan permasalahan yang perlu untuk diperhatikan, antara lain:
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a) Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dimana dari sisi
regulasi juga telah ada UU ITE, perlu dipertimbangkan dimungkinkannya
undang-undang jabatan notaris ini mengakomodir perkembangan jaman
tersebut. Seperti misalnya dimungkinkannya ruang penyimpanan
dokumen atau arsip yang bersifat elektronik/digital atau juga
dimungkinkannya notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk
memverifikasi tandatangan digital dan dokumen yang bersifat digital.
Kemungkinan-kemungkinan

ini

tentunya

memerlukan

suatu

pertimbangan dan kajian khusus lebih lanjut sehingga ke depannya
undang-undang jabatan notaris dapat lebih akomodatif.
b) Perlu pembagian tugas yang jelas antara Majelis Pengawas dan Majelis
Kehormatan. Hal ini untuk menghindari potensi disharmoni kewenangan
diantara kedua lembaga tersebut yang dapat berakibat pada tidak
efektifnya pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, selain juga dapat
mengakibatkan tidak terpenuhinya kepastian hukum masyarakat.
c) Perlu diperhatikan juga Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 49/PUUX/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dimana amar putusannya menyatakan frasa
“dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengenai
hal ini mahkamah konstitusi berpendapat bahwa terhadap notaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris
perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu
berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan
dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan
tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah
perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan
diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris
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selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua
tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana
dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD
1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah
bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan
bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara
yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dalam perubahan
UU Jabatan Notaris Tahun 2014, ketentuan dalam hal proses peradilan,
penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang mengambil minuta
akta dan memanggil notaris dengan melalui persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris. Majelis ini dibentuk berdasarkan UU Perubahan
Jabatan Notaris Tahun 2014. Pembentukan lembaga baru ini perlu dikaji
urgensi pembentukannya, mengingat dalam UU perubahan jabatan
notaris Tahun 2014 walaupun ada pemisahan kewenangan antara
MPD/MPP/MPW

dengan

Majelis

Kehormatan

Notaris

dimana

MPD/MPP/MPW berwenang melakukan pengawasan dan majelis
kehormatan berwenang melakukan pembinaan namun rumusan
kewenangan dan batasan pembinaan dan pengawasan ini tidak diatur
dengan jelas. Sehingga terdapat potensi tumpang tindih antara kedua
lembaga tersebut.
d) Perlunya penguatan penegakan kode etik terutama yang terkait dengan
penegakan putusan Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Kehormatan
Notaris. Dalam acara FGD yang dilaksanakan BPHN, salah satu pembahas
dari Ikatan Notaris menyempaikan mengenai hal ini.
e) Perlu pengaturan mengenai mengenai bentuk akta relaas dalam Pasal 38
hanya mengatur mengenai bentuk dan isi akta partij. Padahal dalam
prakteknya kedua akta ini sifatnya berbeda.

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
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Undang-undang mengenai desain industri lahir sebagai konsekuensi
Indonesia yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
Keikutsertaan Indonesia dalam the Hague Agreement (London Act) Concerning
The International Deposit of Industrial Designs dan belum adanya pengaturan
mengenai perlindungan atas desain industri di Indonesia juga turut menjadi
dasar lahirnya undang-undang desain industri.
Seperti undang-undang bidang kekayaan intelektual lainnya, pengaturan
desain industri akan memberikan landasan perlindungan yang efektif terhadap
perbuatan-perbuatan yang merugikan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik
desain industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain
industri. Pemberian perlindungan atas desain industri juga dimaksudkan untuk
merangsang aktivitas kreatif masyarakat terutama para pendesain untuk terus
berkreasi menghasilkan desain-desain yang baru. Dalam undang-undang ini
beberapa materi pokok yang diatur antara lain:


Lingkup desain industri yang meliputi syarat desain industri dan jangka
waktu perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9;



Pengajuan permohonan pendaftaran desain yang mencakup tata cara
dan syarat pendaftaran. Hal ini diatur dalam Pasal 10 sampai dengan
Pasal 23;



Pemeriksaan permohonan desain industri, yang diatur dalam Pasal 24
sampai dengan Pasal 30;



Dasar pengalihan hak desain industri dan pencatatan lisensi yang diatur
dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36;



Pembatalan desain industri yang diajukan ke pengadilan niaga, diatur
dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 44;



Pengaturan mengenai biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh
masyarakat yang diatur dalam Pasal 45;
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Penyelesaian sengketa desain melalui jalur litigasi maupun non litigasi
yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48;



Pengaturan mengenai penetapan sementara pengadilan dalam Pasal 49
sampai dengan Pasal 52;



Penyidikan oleh penyidik polisi maupun PPNS yang diatur dalam Pasal
53; dan



Ketentuan pidana dalam Pasal 54.

Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki,
dan materi muatan terhadap materi Undang-Undang desain industri
sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No

1

DIMENSI 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
INDIKATOR
ANALISIS
REKOMENDASI
UBAH CABUT
TETAP

Perintah
UndangUndang untuk diatur
dengan
UndangUndang

Undang-Undang ini dibentuk
sebagai
konsekuensi
dari
diratifikasinya
Agreement
Establishing the World Trade
Organization
(Persetujuan
Pembentukan
Organisasi
Perdagangan
Dunia)
yang
mencakup Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual
Property Rights (Persetujuan
TRIPs) dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1994.



Persetujuan
TRIPS
(yang
merupakan Annex 1C) dari
persetujuan pembentukan WTO
memuat ketentuan mengenai
hak kekayaan intelektual, salah
satunya
adalah
mengenai
Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Layout-Designs of
Integrated
Circuits)
dan
karenanya sebagai negara yang
meratifikasi
persetujuan
tersebut, negara Indonesia
mengaturnya
dengan
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menggunakan
instrumen
hukum nasionalnya.
Dengan demikian, materi ini
telah tepat diatur dalam bentuk
undang-undang
karena
merupakan
perintah
dari
undang-undang yang telah ada
sebelumnya.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa UU Desain Industri telah memenuhi
dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundangundangan. Materi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk
juga desain industri ini sudah tepat diatur dalam bentuk undang-undang.
Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan
dimensi kelima terhadap UU Desain Industri:

No
1.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Pasal 1 angka 1:
Definisi desain industri
D2

Desain Industri
dalam pasal ini perlu
D4
adalah suatu kreasi
dirumuskan kembali
tentang bentuk,
dengan memperhatikan
konfigurasi, atau
irisan desain industri
komposisi garis atau dengan hak cipta, hak
warna, atau garis
merek dan hak paten serta
dan warna, atau
perlu mempertimbangkan
gabungan
untuk memasukkan jenis
daripadanya yang
desain lain yang selama ini
berbentuk tiga
belum memperoleh
dimensi atau dua
perlindungan hukum dari
dimensi yang
rezim UU sekarang,
memberikan kesan
misalnya desain industri
estetis dan dapat
tradisional.
diwujudkan dalam
pola tiga dimensi
Terdapatnya usulan untuk
atau dua dimensi
menambahkan istilah
serta dapat dipakai
menjadi desain produk
untuk menghasilkan industri harus tetap
suatu produk,
mempertimbangkan
barang, komoditas
bagaimana WIPO
industri, atau
mengatur dan
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No

2.

3.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
kerajinan tangan.
mendefinisikan desain
industri tersebut. Untuk ini
diperlukan justifikasi ilmiah
pemilihan istilah dan
definisi yang tepat dari
istilah tersebut.
Pasal 1 angka 3:
Rumusan dalam pasal ini
D2

Permohonan adalah harus diubah mengingat
D5
permintaan
adanya perubahan nama
pendaftaran Desain
Direktorat Jenderal Hak
Industri yang
Kekayaan Intelektual
diajukan kepada
menjadi Direktorat
Direktorat Jenderal.
Jenderal Kekayaan
Intelektual.

Pasal 2 ayat 1:
Hak Desain Industri
diberikan untuk
Desain Industri yang
baru

Oleh karena itu, untuk
menghindari perubahan
nomenklatur di
kementerian yang sifatnya
dinamis, ada baiknya
dalam suatu UU
penyebutan lembaga di
tingkat yang lebih tinggi
dalam hal ini menteri.
Konsistensi juga dengan
UU KI lainnya yang sudah
menggunakan menteri.
Melihat rumusan pasal ini
dapat diartikan bahwa
desain industri yang
dilindungi adalah yang
memiliki unsur baru.
Namun, kata “baru”disini
tidak didefinisikan dengan
jelas selain sebagaimana
disebutkan dalam ayat
2nya yaitu dikatakan baru
jika desain industri
tersebut tidak sama
dengan pengungkapan yag
telah ada sebelumnya.
Apakah kemudian kata
“baru” disamakan dengan
kata “tidak sama”? selain
itu, penggunaan kata

D2
D3
D5
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
“tidak sama”dalam ayat 2
ini juga multitafsir dimana
apakah tidak sama bisa
diartikan harus berbeda
sama sekali atau adanya
kemiripan desain?
Mengenai unsur kebaruan,
dalam praktek masih
terdapat perbedaan
pemahaman baik itu di
Pengadilan Niaga maupun
Mahkamah Agung. Jadi
unsur kebaruan ini lebih
kepada penafsiran hakim.
Sebagai contoh putusan PN
06/2006 yang berpendapat
unsur kebaruan jika ada
sedikit saja perbedaan
bentuk konfigurasi maka
sudah memenuhi unsur
kebaruan. Namun di MA
menggunakan prinsip
“persamaan identik” untuk
menilai unsur kebaruan.
(hasil diskusi dengan
Univ.Mataram, Desember
2017).

4.

Pasal 2 ayat 2:
Desain Industri
dianggap baru
apabila pada
Tanggal
Penerimaan, Desain
Industri tersebut
tidak sama dengan

Oleh karena itu perlu revisi
terhadap ketentuan
terutama mengenai
batasan dari desain
industri yang baru,
sehingga lebih
memberikan kepastian
hukum.
Penggunaan kata “tidak
sama” dalam UU ini
ambigu dan multitafsir
yang berdampak kesulitan
pada proses beracara
terkait gugatan
pembatalan desain. Kata
“tidak sama” dapat

D2
D3
D5
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pengungkapan yang diartikan tidak sama secara
telah ada
keseluruhan atau tidak
sebelumnya
sama sebagian saja? Lalu
bagaimana dengan desain
yang memiliki kemiripan,
apakah mirip dapat
dikatakan tidak sama?
Tidak adanya standar atau
pedoman mengenai hal ini,
dapat berakibat juga hakim
dengan penafsirannya
masing-masing
mengartikan berbeda atas
ketentuan tersebut.

5.

Pasal 2 ayat (3):
Pengungkapan
sebelumnya,
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (2) adalah
pengungkapan
Desain Industri yang
sebelum : ..........

Oleh karena itu perlu
rumusan norma dan
penjelasan yang tidak
multitafsir mengenai unsur
tidak sama dalam suatu
desain industri.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2



Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
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No

6.

7.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pada ayat (2).
Pasal 4:
Perlu batasan yang jelas
D2

Hak Desain Industri
yang dimaksud dengan
tidak dapat
desain industri yang
diberikan apabila
bertentangan dengan
Desain Industri
ketertiban umum, agama
tersebut
atau kesusilaan itu akan
bertentangan
seperti apa? Apakah kursi
dengan peraturan
dengan desain salib atau
perundangtulisan arab dianggap
undangan yang
bertentangan dengan
berlaku, ketertiban
unsur-unsur tersebut?
umum, agama, atau
kesusilaan.
Pasal 5 ayat (1):
Mengenai jangka waktu
D2

Perlindungan
perlindungan ini, perlu
D5
terhadap Hak Desain kembali dipertimbangkan
Industri diberikan
untuk dilakukan perubahan
untuk jangka waktu
rumusan. Mengingat
10 (sepuluh) tahun
adanya perkembangan
terhitung sejak
kebutuhan dimana
Tanggal
terdapat desain industri
Penerimaan.
yang memiliki siklus hidup
yang lebih pendek seperti
desain di bidang fashion.
Oleh karena itu perlu
kajian mendalam untuk
merumuskan ketentuan
terkait jangka waktu
perlindungan ini agar
dapat mengakomodir jenis
desain industri baru atau
yang selama ini tidak bisa
mendapatkan
perlindungan karena tidak
memenuhi syarat untuk
dapat didaftarkan sebagai
desain industri.

Pasal 5 ayat (2):
Tanggal mulai
berlakunya jangka
waktu perlindungan
sebagaimana

Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
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No

8.

9.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud dalam
dari Peraturan Perundangayat (1) dicatat
undangan yang
dalam Daftar Umum bersangkutan atau
Desain Industri dan
Peraturan Perundangdiumumkan dalam
Undangan yang lain
Berita Resmi Desain
dengan menggunakan
Industri.
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

Pasal 7 ayat (2):
Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (1) berlaku pula
bagi Desain Industri
yang dibuat orang
lain
berdasarkan
pesanan
yang
dilakukan
dalam
hubungan dinas.

Pasal 8:
Ketentuan
sebagaimana

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”.
Rumusan dalam pasal ini
walaupun tidak secara jelas
menunjukkan adanya hak

D2



D2
D3
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No

10.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud dalam
moral bagi pendesain,
Pasal 7 ayat (1) dan
namun dalam penjelasan
ayat (2) tidak
Pasal 8 disebutkan
menghapus hak
mengenai hak moral ini. Ini
Pendesain untuk
menunjukkan bahwa
tetap dicantumkan
pendesain juga
namanya dalam
mempunyai hak moral
Sertifikat Desain
yang jika dilihat penjelasan
Industri, Daftar
lebih lanjut mengenai hak
Umum Desain
moral pendesain hanya
Industri, dan Berita
terbatas pada
Resmi Desain
pencantuman namanya di
Industri.
dalam lembar permohonan
ataupun jika terdapat
pengalihan hak terhadap
hak desain tersebut.

Pasal 9 ayat 1:
Pemegang Hak
Desain Industri
memiliki hak
eksklusif untuk
melaksanakan Hak
Desain Industri yang
dimilikinya dan
untuk melarang
orang lain yang
tanpa
persetujuannya
membuat, memakai,
menjual,
mengimpor,
mengekspor,
dan/atau
mengedarkan
barang yang diberi
Hak Desain Industri

Perlu pertimbangan ke
depannya apakah perlu
perluasan terhadap hak
moral pendesain ini?
Perlu klarifikasi mengenai
ketentuan bahwa
pelarangan (berupa
membuat, memakai,
menjual, mengimpor,
mengekspor, dan/atau
mengedarkan) hanya
terhadap barang yang
diberi Hak Desain Industri.
Rumusan dalam pasal ini
tidak memberikan
kejelasan dalam hal produk
atau barang yang memiliki
desain sama atau mirip
dengan DI yang sudah
terdaftar? Hal ini untuk
mengakomodir unsur
“baru” dan unsur “tidak
sama” sebagaimana
disebutkan dalam UU ini.

D2
D5



Perlu pertimbangan untuk
memasukkan perluasan
ruang lingkup hak eksklusif
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No

11.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
sebagaimana diatur dalam
pasal ini, dengan
menamahkan pelarangan
membuat, memakai,
menjual, mengimpor dst
barang-barang yang
memiliki kemiripan atau
sama dengan DI yang
sudah terdaftar.
Pasal 9 ayat 2:
Istilah dari “kepentingan
D2

Dikecualikan dari
yang wajar” ini tidak
D3
ketentuan
memberikan maksud yang
D5
sebagaimana
jelas. Dalam penjelasan
dimaksud dalam
pasal disebutkan yang
ayat (1) adalah
dimaksud dengan
pemakaian Desain
“kepentingan yang wajar”
Industri untuk
adalah penggunaan untuk
kepentingan
kepentingan pendidikan
penelitian dan
dan penelitian itu secara
pendidikan
umum tidak termasuk
sepanjang tidak
dalam penggunaan hak
merugikan
Desain Industri
kepentingan yang
sebagaimana dimaksud
wajar dari
dalam ayat (1). Penjelasan
pemegang hak
ini tetap tidak dapat
Desain Industri.
memberikan kepastian
hukum. Lebih lanjut, dalam
penjelasan pasal
disebutkan contoh
misalnya, apabila Desain
Industri tersebut
digunakan untuk seluruh
lembaga pendidikan yang
ada di kota tersebut maka
kepentingan yang wajar
dari Pendesain akan
dirugikan. Sehingga dapat
dikatakan kriteria
kepentingan yang wajar
tidak semata-mata diukur
dari ada tidaknya unsur
komersial, tetapi juga dari
kuantitas penggunaan.
Namun demikian,
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
penjelasan pasal ini belum
dapat memberikan
kepastian hukum unsur
kepetingan yang wajar
sebagaimana dimaksud
dalam pasal tersebut. Perlu
klarifikasi praktek pada
umumnya yang berlaku di
dunia internasional
mengenai pengecualian
hak eksklusif dari pemilik
hak desain industri
tersebut.
Selain itu, dalam lampiran
II UU Nomor 12 Tahun
2011 nomor 272
disebutkan: teknik
pengacuan dilakukan
dengan menunjuk pasal
atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

12.

Pasal 11 ayat 1:
Permohonan
diajukan secara
tertulis dalam
bahasa Indonesia ke
Direktorat Jenderal
dengan membayar

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”.
Kata “Direktorat Jenderal”
diganti dengan Menteri
(sinkron dengan UU KI
lainnya).

D2
D3
D5



Di era digital dan serba
eletronik dan dalam rangka
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No

13.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
biaya sebagaimana memberikan pelayanan
diatur dalam
yang cepat kepada
Undang-undang ini. masyarakat, seharusnya
permohonan desain
industri tidak hanya bisa
diajukan secara tertulis.
Dengan memanfaatkan
teknologi permohonan
secara elektronis, maka
rumusan dalam pasal ini
perlu diperbaiki dengan
mengakomodir
kemungkinan diajukannya
permohonan secara online.

Pasal 11 ayat (2):
Permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1)
ditandatangani oleh
Pemohon atau
Kuasanya

Rumusan: “......membayar
biaya sebagaimana diatur
dalam UU ini” ini dapat
menimbulkan
ketidakjelasan mengingat
tidak ditemukan ketentuan
mengenai biaya dalam UU.
Karena pengaturan biaya
ini diatur dalam peraturan
pemerintah mengenai
PNBP.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2



Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
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No

14.

15.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”.
Pasal 11 ayat (4):
Dalam lampiran II UU
D2

Permohonan
Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana
nomor 272 disebutkan:
dimaksud dalam
teknik pengacuan
ayat (3) dilampiri
dilakukan dengan
dengan :
menunjuk pasal atau ayat
a. contoh fisik atau
dari Peraturan Perundanggambar atau foto
undangan yang
dan uraian dari
bersangkutan atau
Desain Industri yang Peraturan Perundangdimohonkan
Undangan yang lain
pendaftarannya;
dengan menggunakan
b. surat kuasa
frasa sebagaimana
khusus, dalam hal
dimaksud dalam Pasal ......
Permohonan
atau sebagaimana
diajukan melalui
dimaksud pada ayat ........
Kuasa;
c. surat pernyataan
Rumusan pasal ini
bahwa Desain
menggunakan frasa
Industri yang
“sebagaimana dimaksud
dimohonkan
dalam ayat (1)” sehingga
pendaftarannya
perlu diubah menjadi
adalah milik
“sebagaimana dimaksud
Pemohon atau milik pada ayat (3)”.
Pendesain.
Pasal 14 ayat (2):
Dalam lampiran II UU
D2

Pemohon
Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana
nomor 272 disebutkan:
dimaksud dalam
teknik pengacuan
ayat (1) harus
dilakukan dengan
menyatakan dan
menunjuk pasal atau ayat
memilih domisili
dari Peraturan Perundanghukumnya di
undangan yang
Indonesia.
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud pada ayat ........

16.

Pasal 15:
Ketentuan mengenai
syarat-syarat untuk
dapat diangkat
sebagai Konsultan
Hak Kekayaan
Intelektual diatur
dengan Peraturan
Pemerintah,
sedangkan tata cara
pengangkatannya
diatur dengan
Keputusan Presiden.

17.

Pasal 16 ayat 2 dan
3:
(2) Permohonan
dengan Hak Prioritas
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) wajib
dilengkapi dengan
dokumen prioritas
yang disahkan oleh
kantor yang
menyelenggarakan
pendaftaran Desain
Industri disertai

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”.
Setelah lahirnya UU Nomor
12 Tahun 2011 dalam Pasal
7 tidak lagi dikenal
keputusan presiden. Oleh
karena itu, rumusan dalam
pasal ini perlu diperbaiki
dengan menyesuaikan
Pasal 7 UU Nomor 12
Tahun 2011 terkait dengan
hierarki peraturan
perundang-undangan.
Selain itu juga perlu
diperhatikan mengenai
kesesuaian materi muatan
dengan jenis peraturan
perundang-undangan
tersebut, apakah
materinya telah tepat
diatur dalam peraturan
presiden atau lebih tepat
diatur dalam jenis
peraturan lainnya.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......

D2



D2
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No

18.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
terjemahannya
atau sebagaimana
dalam bahasa
dimaksud pada ayat ........
Indonesia dalam
waktu paling lama 3 Rumusan pasal ini
(tiga) bulan
menggunakan frasa
terhitung setelah
“sebagaimana dimaksud
berakhirnya jangka
dalam ayat (1)” sehingga
waktu pengajuan
perlu diubah menjadi
Permohonan dengan “sebagaimana dimaksud
Hak Prioritas.
pada ayat (1)”.

(3) Apabila syarat
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2)
tidak dipenuhi,
Permohonan
tersebut dianggap
diajukan tanpa
menggunakan Hak
Prioritas.
Pasal 19 ayat (2):
Jangka waktu
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dapat
diperpanjang untuk
paling lama 1 (satu)
bulan atas
permintaan
Pemohon

Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2



Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
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No

19.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
pada ayat (1)”.
Pasal 20 ayat (2):
Dalam lampiran II UU
D2

Dalam hal
Nomor 12 Tahun 2011
Permohonan
nomor 272 disebutkan:
dianggap ditarik
teknik pengacuan
kembali
dilakukan dengan
sebagaimana
menunjuk pasal atau ayat
dimaksud dalam
dari Peraturan Perundangayat (1), segala
undangan yang
biaya yang telah
bersangkutan atau
dibayarkan kepada
Peraturan PerundangDirektorat Jenderal
Undangan yang lain
tidak dapat ditarik
dengan menggunakan
kembali
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

20.

Pasal 21:
Permintaan
penarikan kembali
Permohonan dapat
diajukan secara
tertulis kepada
Direktorat Jenderal
oleh Pemohon atau
Kuasanya selama
Permohonan
tersebut belum
mendapat
keputusan.

21.

Pasal 24:
(2) Direktorat
Jenderal
memberitahukan

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”.
Di era digital dan serba
eletronik dan dalam rangka
memberikan pelayanan
yang cepat kepada
masyarakat, seharusnya
permohonan desain
industri tidak hanya bisa
diajukan secara tertulis.
Dengan memanfaatkan
teknologi permohonan
secara elektronis, maka
rumusan dalam pasal ini
perlu diperbaiki dengan
mengakomodir
kemungkinan diajukannya
permohonan secara online.
Rumusan dalam Pasal 24
ayat 2 ini memberikan
pengertian bahwa
penolakan terhadap

D2
D3



D2
D5
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
keputusan
permohonan desain
penolakan
industri juga dilakukan atas
Permohonan kepada dasar pemeriksaan
Pemohon apabila
administratif.
Desain Industri
Perlu penjelasan dan dasar
tersebut masuk
argumentasi kuat ketika
dalam kriteria
pemeriksaan awal berupa
sebagaimana
pemeriksaan administratif
dimaksud dalam
atau persyaratan dijadikan
Pasal 4 atau
sebagai dasar penolakan
memberitahukan
suatu permohonan hak
anggapan ditarik
desain industri.
kembali
Permohonannya
karena tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 20.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
(3) Pemohon atau
nomor 272 disebutkan:
Kuasanya diberi
teknik pengacuan
kesempatan untuk
dilakukan dengan
mengajukan
menunjuk pasal atau ayat
keberatan atas
dari Peraturan Perundangkeputusan
undangan yang
penolakan atau
bersangkutan atau
anggapan penarikan Peraturan Perundangkembali
Undangan yang lain
sebagaimana
dengan menggunakan
dimaksud dalam
frasa sebagaimana
ayat (2) dalam
dimaksud dalam Pasal ......
waktu paling lama
atau sebagaimana
30 (tiga puluh) hari
dimaksud pada ayat ........
terhitung sejak
tanggal diterimanya Rumusan pasal ini
surat penolakan
menggunakan frasa
atau pemberitahuan “sebagaimana dimaksud
penarikan kembali
dalam ayat ....” sehingga
tersebut.
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat ....”.
(4) Dalam hal
Pemohon tidak
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No

22.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
mengajukan
keberatan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (3), keputusan
penolakan atau
penarikan kembali
oleh Direktorat
Jenderal
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (2) bersifat
tetap.
Pasal 25:
Dalam lampiran II UU
D2

(2) Pengumuman
Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana
nomor 272 disebutkan:
dimaksud dalam
teknik pengacuan
ayat (1) memuat:
dilakukan dengan
a. nama dan alamat menunjuk pasal atau ayat
lengkap Pemohon; b. dari Peraturan Perundangnama dan alamat
undangan yang
lengkap Kuasa
bersangkutan atau
dalam hal
Peraturan PerundangPermohonan
Undangan yang lain
diajukan melalui
dengan menggunakan
Kuasa; c. tanggal
frasa sebagaimana
dan nomor
dimaksud dalam Pasal ......
penerimaan
atau sebagaimana
Permohonan; d.
dimaksud pada ayat ........
nama negara dan
tanggal penerimaan Rumusan pasal ini
permohonan yang
menggunakan frasa
pertama kali apabila “sebagaimana dimaksud
Permohonan
dalam ayat ....” sehingga
diajukan dengan
perlu diubah menjadi
menggunakan Hak
“sebagaimana dimaksud
Prioritas; e. judul
pada ayat ....”.
Desain Industri; dan
f. gambar atau foto
Desain Industri.
(3) Dalam hal
Permohonan ditolak
atau dianggap
ditarik kembali,
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No

23.

24.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
tetapi kemudian
didaftarkan atas
putusan pengadilan,
pengumuman
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan setelah
Direktorat Jenderal
menerima salinan
putusan tersebut.
(5) Penundaan
pengumuman
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (4) tidak boleh
melebihi waktu 12
(dua belas) bulan
terhitung sejak
Tanggal Penerimaan
atau terhitung sejak
tanggal prioritas.
Pasal 26 ayat 1:
Sejak tanggal
dimulainya
pengumuman
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1),
setiap pihak dapat
mengajukan
keberatan tertulis
yang mencakup halhal yang bersifat
substantif kepada
Direktorat Jenderal
dengan membayar
biaya sebagaimana
diatur dalam
Undang-undang ini.
Pasal 26 ayat (2):
Pengajuan
keberatan
sebagaimana

Di era digital dan serba
eletronik dan dalam rangka
memberikan pelayanan
yang cepat kepada
masyarakat, seharusnya
permohonan desain
industri tidak hanya bisa
diajukan secara tertulis.
Dengan memanfaatkan
teknologi permohonan
secara elektronis, maka
rumusan dalam pasal ini
perlu diperbaiki dengan
mengakomodir
kemungkinan diajukannya
permohonan secara online.

D2
D3



Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan

D2
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud dalam
dilakukan dengan
ayat (1) harus sudah menunjuk pasal atau ayat
diterima oleh
dari Peraturan PerundangDirektorat Jenderal
undangan yang
paling lama 3 (tiga)
bersangkutan atau
bulan terhitung sejak Peraturan Perundangtanggal dimulainya
Undangan yang lain
pengumuman
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
Pasal 26 ayat (3)
dimaksud dalam Pasal ......
Keberatan
atau sebagaimana
sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
dimaksud dalam
ayat (2)
Rumusan pasal ini
diberitahukan oleh
menggunakan frasa
Direktorat Jenderal
“sebagaimana dimaksud
kepada Pemohon
dalam ayat ....” sehingga
perlu diubah menjadi
Pasal 26 ayat (4):
“sebagaimana dimaksud
Pemohon dapat
pada ayat ....”.
menyampaikan
sanggahan atas
keberatan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (2) paling lama
3 (tiga) bulan
terhitung sejak
tanggal pengiriman
pemberitahuan oleh
Direktorat Jenderal
Pasal 26 ayat (5):
Dalam hal adanya
keberatan terhadap
Permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1), dilakukan
pemeriksaan
substantif oleh
Pemeriksa.
Pasal 26 ayat (7):
Direktorat Jenderal
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No

25.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
berkewajiban
memberikan
keputusan untuk
menyetujui atau
menolak keberatan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dalam
waktu paling lama 6
(enam) bulan
terhitung sejak
berakhirnya jangka
waktu pengumuman
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (2).
Pasal 26 ayat (8):
Keputusan
Direktorat Jenderal
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (7)
diberitahukan secara
tertulis kepada
Pemohon atau
Kuasanya paling
lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak
tanggal
dikeluarkannya
keputusan tersebut.
Pasal 26 ayat 5:
Dalam hal adanya
keberatan terhadap
Permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1), dilakukan
pemeriksaan
substantif oleh
Pemeriksa.

Rumusan ini memberikan
pengaturan bahwa
pemeriksaan substantif
yang dilakukan terhadap
permohonan hak desain
industri dilakukan setelah
adanya keberatan oleh
pihak-pihak lain. Ketentuan
ini perlu dipertanyakan
dalam implementasinya
terkait dengan ketentuan
di Pasal 25 dimana
disebutkan bahwa

D3
D4
D5
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
permohonan yang sudah
memenuhi syarat
diumumkan pada sarana
khusus yang mudah dan
jelas dilihat oleh
masyarakat.
Sarana khusus yang
dimaksud disini adalah
Berita Resmi Desain
Industri. Selama
diumumkan di Berita
Resmi Desain Industri ini,
permohonan tersebut
menanti adanya keberatan
yang diajukan oleh pihak
lain.
Apakah Berita Resmi
Desain Industri ini sejenis
media yang mudah diakses
oleh masyarakat sehingga
bisa dijadikan pedoman
masyarakat dalam
mengajukan keberatan
terhadap suatu
permohonan desain?
Konsep adanya
pemeriksaan substantif di
bidang kekayaan
intelektual sejatinya
merupakan filter awal
terhadap konsep monopoli
suatu kekayaan intelektual.
Jika pemeriksaan
substantif dilakukan hanya
terhadap permohonan
yang ada keberatannya,
maka sejatinya
prinsip/asas kepastian
hukum tidak dapat
dipenuhi oleh ketentuan
dalam pasal ini. Oleh
karena itu perlu ada
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No

26.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
perbaikan dalam
ketentuan terkait dengan
pemeriksaan substantif
terhadap permohonan hak
desain industri yang
dilakukan terhadap semua
jenis permohonan yang
diajukan oleh para
pemohon. Karena pada
prakteknya selama ini DJKI
sudah melakukan
pemeriksaan substantif
terhadap semua
permohonan pendaftaran
desain. Oleh sebab itu
perlu pengaturan untuk
mengakomodir hal ini.
Pasal 28 ayat 2:
Di era digital dan serba
D2

Terhadap
eletronik dan dalam rangka
Permohonan yang
memberikan pelayanan
ditolak berdasarkan yang cepat kepada
Pasal 2 atau Pasal 4, masyarakat, seharusnya
Pemohon dapat
permohonan desain
mengajukan secara
industri tidak hanya bisa
tertulis keberatan
diajukan secara tertulis.
beserta alasannya
Dengan memanfaatkan
kepada Direktorat
teknologi permohonan
Jenderal
secara elektronis, maka
rumusan dalam pasal ini
perlu diperbaiki dengan
mengakomodir
kemungkinan diajukannya
permohonan secara online.
Ketentuan mengenai
pengajuan keberatan
terhadap penolakan
sepertinya sudah diatur
dalam pasal-pasal
sebelumnya yaitu di Pasal
24. Atau apakah
pengaturan mengenai
keberatan di dalam Pasal
24 berbeda dengan yang
diatur dalam Pasal 28 ini?
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No

27.

28.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Jika memang sama,
sebaiknya rumusan norma
ini tidak diulang kembali
dalam pasal yang lain.
Pasal 28 ayat 1 dan
Pengajuan gugatan kepada
D2

ayat 3:
Pengadilan Negeri
(1) Pemohon yang
dimungkinkan untuk
Permohonannya
semua jenis permohonan
ditolak dapat
yang ditolak oleh
mengajukan
Direktorat Jenderal. Oleh
gugatan ke
karena itu, untuk efisiensi,
Pengadilan Niaga
rumusan dalam pasal ini
dalam waktu paling
untuk ayat 1 dan 3 bisa
lama 3 (tiga) bulan
digabungkan dengan
terhitung sejak
dibuat rumusan baru.
tanggal pengiriman
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (8)
dengan tata cara
sebagaimana diatur
dalam Undangundang ini.
(3) Dalam hal
Direktorat Jenderal
berpendapat bahwa
Permohonan tidak
sesuai dengan
ketentuan Pasal 4,
Pemohon dapat
mengajukan
gugatan terhadap
keputusan
penolakan
Direktorat Jenderal
kepada Pengadilan
Niaga dengan tata
cara sebagaimana
diatur dalam
Undang-undang ini.
Pasal 30 ayat 1:
Rumusan: “......membayar
D2

Pihak yang
biaya sebagaimana diatur
memerlukan salinan dalam UU ini” ini dapat
Sertifikat Desain
menimbulkan
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Industri dapat
ketidakjelasan mengingat
memintanya kepada tidak ditemukan ketentuan
Direktorat Jenderal
mengenai biaya dalam UU.
dengan membayar
Karena pengaturan biaya
biaya sebagaimana ini diatur dalam peraturan
diatur dalam
pemerintah mengenai
Undang-undang ini. PNBP.

Pasal 30 ayat 2:
Ketentuan mengenai
syarat dan tata cara
pemberian salinan
Desain Industri
diatur lebih lanjut
dengan Keputusan
Presiden

29.

Pasal 31:
(2) Pengalihan Hak
Desain Industri
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) disertai
dengan dokumen
tentang pengalihan
hak.
(3) Segala bentuk
pengalihan Hak
Desain Industri
sebagaimana

Setelah lahirnya UU Nomor
12 Tahun 2011 dalam Pasal
7 tidak lagi dikenal
keputusan presiden. Oleh
karena itu, rumusan dalam
pasal ini perlu diperbaiki
dengan menyesuaikan
Pasal 7 UU Nomor 12
Tahun 2011 terkait dengan
hierarki peraturan
perundang-undangan.
Selain itu juga perlu
diperhatikan mengenai
kesesuaian materi muatan
dengan jenis peraturan
perundang-undangan
tersebut, apakah
materinya telah tepat
diatur dalam peraturan
presiden atau lebih tepat
diatur dalam jenis
peraturan lainnya.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......

D2
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No

30.

31.

32.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud dalam
atau sebagaimana
ayat (1) wajib
dimaksud pada ayat ........
dicatat dalam Daftar
Umum Desain
Rumusan pasal ini
Industri pada
menggunakan frasa
Direktorat Jenderal
“sebagaimana dimaksud
dengan membayar
dalam ayat ....” sehingga
biaya sebagaimana
perlu diubah menjadi
diatur dalam
“sebagaimana dimaksud
Undang-undang ini.
pada ayat ....”.
(5) Pengalihan Hak
Desain Industri
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (3) diumumkan
dalam Berita Resmi
Desain Industri.
Pasal 31 ayat 3:
Segala bentuk
pengalihan Hak
Desain Industri
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) wajib
dicatat dalam Daftar
Umum Desain
Industri pada
Direktorat Jenderal
dengan membayar
biaya sebagaimana
diatur dalam
Undang-undang ini.
Pasal 31 ayat 4:
Pengalihan Hak
Desain Industri yang
tidak dicatatkan
dalam Daftar Umum
Desain Industri tidak
berakibat hukum
pada pihak ketiga.

Pasal 35 ayat 1:
Perjanjian Lisensi

Rumusan: “......membayar
biaya sebagaimana diatur
dalam UU ini” ini dapat
menimbulkan
ketidakjelasan mengingat
tidak ditemukan ketentuan
mengenai biaya dalam UU.
Karena pengaturan biaya
ini diatur dalam peraturan
pemerintah mengenai
PNBP.

D2



Akibat hukum yang
disebutkan dalam rumusan
pasal ini dapat bermakna
sangat luas dan multitafsir
sehingga perlu ada
pembatasan makna yang
dimaksud dengan akibat
hukum dalam konteks
pasal ini.

D3
D5



Untuk dapat memiliki
akibat hukum terhadap

D2
D3
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No

33.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
wajib dicatatkan
pihak ketiga, maka
D5
dalam Daftar Umum perjanjian lisensi ini perlu
Desain Industri pada dicatatkan. Namun
Direktorat Jenderal
ketentuan mengenai
dengan dikenai
kewajiban pencatatan
biaya sebagaimana
lisensi ini perlu ditelusuri
diatur dalam
implementasinya, apakah
Undang-undang ini. sudah terlaksana dengan
baik di lapangan? Jika
dalam implementasinya
ketentuan pasal ini
mengalami kendala maka
perlu penjelasan lebih
lanjut kendala tersebut
apakah dikarenakan
rumusan norma ini sulit
dilaksanakan atau
terkendala sarana
prasarana atau terkendala
karena hal lain.

Pasal 36 ayat 2:
Direktorat Jenderal
wajib menolak
pencatatan
perjanjian Lisensi
yang memuat
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1).

Rumusan: “......membayar
biaya sebagaimana diatur
dalam UU ini” ini dapat
menimbulkan
ketidakjelasan mengingat
tidak ditemukan ketentuan
mengenai biaya dalam UU.
Karena pengaturan biaya
ini diatur dalam peraturan
pemerintah mengenai
PNBP.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana

D2
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No

34.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

Pasal 36 ayat 3:
Ketentuan mengenai
pencatatan
perjanjian Lisensi
diatur dengan
Keputusan Presiden.

Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat ....” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat ....”.
Dalam prakteknya
pencatatan lisensi
dilakukan oleh DJKI namun
bagaimana prosedur dan
tata cara pencatatan
tersebut seharusnya diatur
dalam Keputusan Presiden,
namun sampai saat ini
aturan tersebut belum ada.
Sehingga perlu ditelusuri
bagaimana impelemntasi
pengaturan mengenai
lisensi ini.

D2
D5



Sebagai informasi Komisi
Pengawas Persaingan
Usaha telah mengeluarkan
Peraturan KPPU Nomor 2
Tahun 2009 tanggal 13 Mei
2009 tentang Pedoman
Pengecualian Penerapan
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
Terhadap Perjanjian Yang
Berkaitan Dengan Hak Atas
Kekayaan Intelektual.
Dalam menyusun
peraturan terkait lisensi ini
perlu juga memperhatikan
keterkaitan dengan
ketentuan-ketentuan
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No

35.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
dalam UU No. 5 Tahun
1999 tentang larangan
praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak
sehat.

Pasal 37 ayat 1:
Desain Industri
terdaftar dapat
dibatalkan oleh
Direktorat Jenderal
atas permintaan
tertulis yang
diajukan oleh
pemegang Hak
Desain Industri.

Selain itu, setelah lahirnya
UU Nomor 12 Tahun 2011
dalam Pasal 7 tidak lagi
dikenal keputusan
presiden. Oleh karena itu,
rumusan dalam pasal ini
perlu diperbaiki dengan
menyesuaikan Pasal 7 UU
Nomor 12 Tahun 2011
terkait dengan hierarki
peraturan perundangundangan. Selain itu juga
perlu diperhatikan
mengenai kesesuaian
materi muatan dengan
jenis peraturan perundangundangan tersebut, apakah
materinya telah tepat
diatur dalam peraturan
presiden atau lebih tepat
diatur dalam jenis
peraturan lainnya.
Di era digital dan serba
eletronik dan dalam rangka
memberikan pelayanan
yang cepat kepada
masyarakat, seharusnya
permohonan desain
industri tidak hanya bisa
diajukan secara tertulis.
Dengan memanfaatkan
teknologi permohonan
secara elektronis, maka
rumusan dalam pasal ini
perlu diperbaiki dengan
mengakomodir
kemungkinan diajukannya
permohonan secara online.

D2
D3
D5
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No

36.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Efektif tidak dilapangan?
Mengingat amat sangat
jarang pemegang hak
desain industri
mengajukan pembatalan.
Jika melihat pada
pengaturan bidang
kekayaan intelektual lain
seperti pada merek
misalnya, dimungkinkan
adanya pencabutan hak
atas merek yang dilakukan
atas prakarsa menteri
dengan beberapa
pertimbangan seperti
misalnya melanggar
peraturan perundangundangan, kesusilaan, dsb.

Pasal 37:
(2) Pembatalan Hak
Desain Industri
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) tidak dapat
dilakukan apabila
penerima Lisensi Hak
Desain Industri yang
tercatat dalam
Daftar Umum Desain
Industri tidak
memberikan
persetujuan secara
tertulis, yang
dilampirkan pada

Oleh karena itu perlu
pengaturan yang
memungkinkan
penghapusan hak atas
desain industri atas
prakarsa menteri dengan
dasar prinsip/asas
pengayoman dan asas
keseimbangan, keserasian
dan keselarasan.
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2
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No

37.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
permohonan
pembatalan
Rumusan pasal ini
pendaftaran
menggunakan frasa
tersebut.
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat ....” sehingga
(4) Keputusan
perlu diubah menjadi
pembatalan
“sebagaimana dimaksud
pendaftaran
pada ayat ....”.
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dicatatkan
dalam Daftar Umum
Desain Industri dan
diumumkan dalam
Berita Resmi Desain
Industri.
Pasal 38 ayat 1:
Perlu batasan yang jelas
D2

Gugatan
yang dimaksud dengan
pembatalan
pihak yang berkepentingan
pendaftaran Desain
agar lebih dapat
Industri dapat
memberikan kepastian
diajukan oleh pihak hukum.
yang
berkepentingan
dengan alasan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 2 atau Pasal 4
kepada Pengadilan
Dalam lampiran II UU
Niaga.
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
(2) Putusan
teknik pengacuan
Pengadilan Niaga
dilakukan dengan
sebagaimana
menunjuk pasal atau ayat
dimaksud dalam
dari Peraturan Perundangayat (1) tentang
undangan yang
pembatalan
bersangkutan atau
pendaftaran Hak
Peraturan PerundangDesain Industri
Undangan yang lain
disampaikan kepada dengan menggunakan
Direktorat Jenderal
frasa sebagaimana
paling lama 14
dimaksud dalam Pasal ......
(empat belas) hari
atau sebagaimana
setelah tanggal
dimaksud pada ayat ........
putusan diucapkan.
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No

38.

39.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat ....” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat ....”.
Pasal 39:
Dalam lampiran II UU
D2

(9) Putusan atas
Nomor 12 Tahun 2011
gugatan pembatalan nomor 272 disebutkan:
sebagaimana
teknik pengacuan
dimaksud dalam
dilakukan dengan
ayat (8) yang
menunjuk pasal atau ayat
memuat secara
dari Peraturan Perundanglengkap
undangan yang
pertimbangan
bersangkutan atau
hukum yang
Peraturan Perundangmendasari putusan
Undangan yang lain
tersebut harus
dengan menggunakan
diucapkan dalam
frasa sebagaimana
sidang terbuka
dimaksud dalam Pasal ......
untuk umum dan
atau sebagaimana
dapat dijalankan
dimaksud pada ayat ........
terlebih dahulu,
meskipun terhadap
Rumusan pasal ini
putusan tersebut
menggunakan frasa
diajukan suatu
“sebagaimana dimaksud
upaya hukum.
dalam ayat ....” sehingga
perlu diubah menjadi
(10) Salinan putusan “sebagaimana dimaksud
Pengadilan Niaga
pada ayat ....”.
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (9) wajib
disampaikan oleh
juru sita kepada
para pihak paling
lama 14 (empat
belas) hari setelah
putusan atas
gugatan pembatalan
diucapkan.
Pasal 41 ayat (3):
Dalam lampiran II UU
D2

Pemohon kasasi
Nomor 12 Tahun 2011
D3
wajib
nomor 272 disebutkan:
D4
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
menyampaikan
teknik pengacuan
D5
memori kasasi
dilakukan dengan
kepada panitera
menunjuk pasal atau ayat
dalam waktu 14
dari Peraturan Perundang(empat belas) hari
undangan yang
sejak tanggal
bersangkutan atau
permohonan kasasi
Peraturan Perundangdidaftarkan
Undangan yang lain
sebagaimana
dengan menggunakan
dimaksud dalam
frasa sebagaimana
ayat (1).
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat ....” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat ....”.
Pasal 41 ayat 5:
Termohon kasasi
dapat mengajukan
kontra memori
kasasi kepada
panitera paling lama
7 (tujuh) hari setelah
tanggal termohon
kasasi menerima
memori kasasi
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (4) dan panitera
wajib
menyampaikan
kontra memori
kasasi kepada
pemohon kasasi
paling lama 2 (dua)
hari setelah kontra
memori kasasi
diterimanya.

Jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari untuk
mengajukan kontra
memori kasasi ke panitera
dalam prakteknya
menyulitkan termohon
kasasi karena jangka waktu
tersebut dianggap terlalu
cepat. Perlu
dipertimbangkan untuk
dilakukan penyesuaian
jangka waktu tersebut.
Sebagai perbandingan
misalnya di UU KI lain
seperti merek dalam Pasal
88 jangka waktu pengajuan
kontra memori kasasi
adalah 14 hari. Hal ini
untuk konsistensi dan
memberikan hak yang
sama bagi termohon
kasasi bidang kekayaan
intelektual pada proses
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No

40.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
kasasi di MA .

Pasal 44 ayat 2:
Penerima Lisensi
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) tidak lagi
wajib meneruskan
pembayaran royalti
yang seharusnya
masih wajib
dilakukannya
kepada pemegang
Hak Desain Industri
yang haknya
dibatalkan, tetapi
wajib mengalihkan
pembayaran royalti

Ketentuan mengenai
waktu bagi panitera untuk
menyampaikan kontra
memori kasasi terlalu
singkat hanya 2 hari.
Jangka waktu 2 hari ini
tidak mencukupi dalam
mplementasinya, dan
menimbulkan hambatan
dalam praktek bagi para
pihak yang berperkara,
begitu juga bagi panitera.
Perlu dipertimbangkan
untuk dilakukan
penyesuaian jangka waktu
tersebut. Sebagai
perbandingan mialnya di
UU KI lain seperti paten
dalam Pasal 150 jangka
waktu bagi panitera adalah
7 hari. Hal ini untuk
konsistensi dan
memberikan hak yang
sama bagi para pihak
kasasi bidang kekayaan
intelektual pada proses
kasasi di MA .
Dalam lampiran II UU
Nomor 12 Tahun 2011
nomor 272 disebutkan:
teknik pengacuan
dilakukan dengan
menunjuk pasal atau ayat
dari Peraturan Perundangundangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........

D2
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No

41.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
untuk sisa jangka
waktu Lisensi yang
Rumusan pasal ini
dimilikinya kepada
menggunakan frasa
pemegang Hak
“sebagaimana dimaksud
Desain Industri yang dalam ayat ....” sehingga
sebenarnya.
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat ....”.
Pasal 45 ayat (2):
Setelah lahirnya UU Nomor
D2

(2) Ketentuan lebih
12 Tahun 2011, dalam
lanjut mengenai
Pasal 7 tidak lagi dikenal
persyaratan, jangka keputusan presiden. Oleh
waktu, dan tata cara karena itu, rumusan dalam
pembayaran biaya
pasal ini perlu diperbaiki
sebagaimana
dengan menyesuaikan
dimaksud dalam
Pasal 7 UU Nomor 12
ayat (1) diatur
Tahun 2011 terkait dengan
dengan Keputusan
hierarki peraturan
Presiden.
perundang-undangan.
Selain itu juga perlu
(3) Direktorat
diperhatikan mengenai
Jenderal dengan
kesesuaian materi muatan
persetujuan Menteri dengan jenis peraturan
Keuangan dapat
perundang-undangan
mengelola sendiri
tersebut.
biaya sebagaimana
dimaksud dalam
Selain itu, dalam lampiran
ayat (1) dan ayat (2) II UU Nomor 12 Tahun
berdasarkan
2011 nomor 272
peraturan
disebutkan: teknik
perundangpengacuan dilakukan
undangan yang
dengan menunjuk pasal
berlaku.
atau ayat dari Peraturan
Perundang-undangan yang
bersangkutan atau
Peraturan PerundangUndangan yang lain
dengan menggunakan
frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......
atau sebagaimana
dimaksud pada ayat ........
Rumusan pasal ini
menggunakan frasa
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No

42.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
“sebagaimana dimaksud
dalam ayat ....” sehingga
perlu diubah menjadi
“sebagaimana dimaksud
pada ayat ....”.
Pasal 54
Ketentuan pidana dalam
D3

Ayat (1):
pasal ini diberikan dalam
D5
Barangsiapa dengan hal terdapat pelanggaran
sengaja dan tanpa
ketentuan mengenai
hak melakukan
pelarangan membuat,
perbuatan
memakai, menjual,
sebagaimana
mengimpor, mengekspor
dimaksud dalam
dan mengedarkan desain
Pasal 9 dipidana
industri tanpa hak selain
dengan pidana
untuk kepentingan
penjara paling lama penelitian dan pendidikan.
4 (empat) tahun
dan/atau denda
Seiring dengan
paling banyak Rp
perkembangan masyarakat
300.000.000,00 (tiga terutama di bidang
ratus juta rupiah).
ekonomi, perumusan
ketentuan pidana dalam
Ayat (2):
UU ini perlu dilihat kembali
Barangsiapa dengan efektifitas implementasi
sengaja melanggar
termasuk juga dampak
ketentuan
yang ditimbulkan dari
sebagaimana
tindak pidana ini kepada
dimaksud dalam
masyarakat dengan juga
Pasal 8, Pasal 23
mempertimbangkan unsur
atau Pasal 32
kesalahan pelaku. Hal ini
dipidana dengan
untuk dapat memberikan
pidana penjara
atau menjatuhkan sanksi
paling lama 1 (satu)
pidana dengan dasar
tahun dan/atau
argumen yang rasional.
denda paling banyak Selain itu perlu juga dilihat
Rp 45.000.000,00
ketentuan pidana undang(empat puluh lima
undang di bidang kekayaan
juta rupiah).
intelektual lainnya untuk
harmonisasi perumusan
ketentuan pidananya.
Oleh karena itu perlu
adanya kajian lebih lanjut
terhadap efektifitas
implementasi dari
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No

43.

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
ketentuan pasal ini, antara
lain:
1. Apakah sanksi yang
diberikan tersebut sulit
untuk diimplementasikan
misalnya karena nilainya
yang tidak “reasonable”?
2. Apakah perlu
memberikan pembedaan
sanksi misalnya sanksi
lebih berat bagi pelaku
yang memproduksi desain
industri tanpa hak
dibanding pelaku yang
hanya memakai desain
industri tersebut, termasuk
juga memberikan batas
minimum dan batas
maksimum?
3. Apakah sanksi pidana
yang diberikan lebih tepat
kumulatif atau alternatif
atau kumulatif alternatif?

Pasal 54 ayat 3:
Tindak pidana
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2)
merupakan delik

Selain itu, sehubungan
dengan adanya
pembedaan antara tindak
pidana kejahatan dan
tindak pidana pelanggaran
dalam KUHP, maka
rumusan ketentuan pidana
harus menyatakan secara
tegas kualifikasi dari
perbuatan yang diancam
dengan pidana itu sebagai
pelanggaran atau
kejahatan (Lihat Lampiran
II UU No. 12/2011 No.
121).
Berkaitan dengan
penentuan delik, apakah
akan mendasarkan pada
delik aduan atau delik
biasa tentunya akan
menimbulkan konsekuensi

D2
D5
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No

DIMENSI 2 – DIMENSI 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Pasal
Analisa
Dimensi
Rekomendasi
Ubah Cabut Tetap
aduan.
yang berbeda.
Perlu kajian lebih lanjut
terutama mengenai
efektivitas implementasi
UU ini terkait dengan
pengenaan delik aduan
dalam tindak pidana yang
terkait dengan desain
industri. Sehingga ke
depannya dapat
dirumuskan jenis delik
yang tepat, apakah delik
aduan atau delik khusus,
dalam memberikan
perlindungan bagi pemilik
desain industri.

Selain yang dikemukakan dalam tabel diatas, hasil analisis dan evaluasi juga
menemukan beberapa isu yang perlu diperhatikan antara lain:
1) Mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana disebutkan
dalam Bab Ketiga Bagian Kelima yaitu di Pasal 22 dan Pasal 23. Kedua
pasal ini mewajibkan pegawai direktorat jenderal kekayaan intelektual
maupun orang yang pensiun atau berhenti karena suatu sebab pada
Direktorat Jenderal untuk menjaga kerahasiaan hal-hal yang berkaitan
dengan desain industri. Perlu dipertimbangkan untuk menambahkan
pengaturan mengenai kewajiban menjaga rahasia desain industri bagi
konsultan kekayaan intelektual yang juga turut terlibat pada proses
pendaftaran desain tersebut. (FGD BPHN tanggal 4 Oktober 2017)
2) Pembentukan Komisi Banding untuk menyelesaiakan sengketa desain
sebelum ke pengadilan Niaga (untuk penolakan pendaftaran dan
pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan (Pasal 24 dan Pasal 38).
Komisi banding diperlukan agar penolakan pendaftaran dapat diuji
ulang oleh pihak lain yang lebih independen, guna memberikan
keadilan bagi pemohon (Pasal 24). (FGD BPHN tanggal 4 Oktober 2017)
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3) Mengenai kemungkinan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam 3 UU KI yang baru yaitu
Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek hanya di UU Merek dan Indikasi
Geografis saja dalam Pasal 89 dan Pasal 90 yang mengatur adanya
Peninjauan Kembali. Sehingga perlu dipertimbangkan apakah perlu
diatur mengenai pengajuan PK ini. (FGD BPHN tanggal 4 Oktober 2017)
4) Perlu pembedaan sanksi pidana terhadap perbuatan pelanggaran
sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Desain Industri. Jenis
perbuatan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yaitu
memakai, membuat, menjual diberikan sanksi yang sama. Padahal
dampak dari masing-masing perbuatan itu berbeda sehingga perlu
dipertimbangkan untuk dibuat leveling sanksi pidana (dibedakan
sanksinya antara memakai, membuat, menjual ada tingkatannya).
Makin besar dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan
tersebut, makin tinggi pula sanksi pidana yang diberikan. Dalam hal ini
dapat juga dilihat pengaturan mengenai sanksi pidana yang diatur
dalam Pasal 100 UU Merek. (FGD BPHN tanggal 4 Oktober 2017)
5) Mengenai jangka waktu perlindungan perlu kembali dipertimbangkan
untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan dimana terdapat
desain industri yang memiliki siklus hidup yang lebih pendek seperti
desain di bidang fashion. Oleh karena itu perlu kajian mendalam untuk
merumuskan ketentuan terkait jangka waktu perlindungan ini agar
dapat mengakomodir jenis desain industri baru atau yang selama ini
tidak bisa mendapatkan perlindungan karena tidak memenuhi syarat
untuk dapat didaftarkan sebagai desain industri. (FGD BPHN tanggal 4
Oktober 2017)
6) Pengaturan terkait lisensi silang (cross licensing). (FGD BPHN tanggal 4
Oktober 2017)
7) Terdapat beberapa istilah yang perlu dirumuskan atau diperbaiki
rumusannya dalam ketentuan umum antara lain:
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a) Memasukkan terminologi Pemegang Hak Desain Industri. Pada
beberapa pasal dalam UU ini ditemukan kata pemegang hak
desain industri, walaupun di dalam Pasal 12 disebutkan bahwa
Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan
dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika
terbukti sebaliknya. Namun rumusan ini tidak dapat dijadikan
batasan pengertian dari istilah pemegang hak desain industri.
b) Memasukkan

rumusan

“orang”.

Rumusan

orang

perlu

dimasukkan tidak hanya untuk membedakan perorangan atau
badan hukum, namun juga untuk kejelasan rumusan terkait
dengan ketentuan pidana dimana tindak pidana tidak hanya
dilakukan oleh perorangan namun juga dimungkinkan oleh
badan hukum.
c) Redefinisi atau mendefinisikan ulang yang dimaksud dengan
desain industri untuk dapat mengakomodir jenis-jenis desain
industri yang baru atau yang selama ini tidak dapat
memperoleh perlindungan seperti desain tradisional.
8) Penjaminan hak ekonomi melalui penggunaan sertifikat Desain
Industri sebagai alat collateral atau agunan (FGD BPHN tanggal 4
Oktober

2017).

Dalam

merumuskan

norma

mengenai

dimungkinkannya sertifikat desain industri sebagai jaminan perlu
dipertimbangkan hal-hal lain seperti harmonisasi dengan peraturan di
bidang perbankan, kehadiran lembaga penilai atau appraisal dan
adanya peniruan atau pemalsuan produk desain industri.
9) Pengaturan perlindungan hak desain

industri

melalui sistem

pendaftaran dan/atau tanpa pendaftaran. Dalam memutuskan apakah
perlindungan desain industri akan menggunakan sistem konstitutif
(dengan pendaftaran) atau deklaratif (tanpa pendaftaran) harus dapat
disertai dengan reasoning ilmiah yang kuat. Selain itu juga perlu
memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk juga

313

budaya hukum masyarakat. Hal ini semata-mata bertujuan untuk agar
tidak menimbulkan kerancuan, adanya kepastian hukum, dan tidak
disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik.
10) Perbaikan terhadap UU Desain Industri direkomendasikan untuk
mewujudkan

lingkup

perlindungan

yang

lebih

jelas,

proses

administrasi terkait Hukum acara yang lebih jelas dan implementatif,
serta penegakan sanksi yang sesuai khususnya terkait jenis perbuatan
pelanggaran yang dilakukan, agar menciptakan asas keadilan bagi
semua stakeholder. (FGD BPHN tanggal 4 Oktober 2017)

BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Hasil analisis dan evaluasi terhadap tiga belas (13) peraturan perundang-undangan
terkait hukum acara perdata dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi
hukum 5 dimensi menunjukkan bahwa:
1. Seluruh peraturan perundang-undangan telah diatur dengan menggunakan
bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat sesuai dengan materi dan
hirarki pengaturannya.
2. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan memiliki persoalan kejelasan
rumusan. Persoalan umum yang dijumpai adalah rumusan ketentuan yang tidak
tegas sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Persoalan lainnya
adalah rumusan ketentuan yang masih belum sesuai dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan yang baik.
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3. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan yang tidak
sesuai dengan asas materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011. Persoalan umum yang dijumpai biasanya terkait dengan tidak
adanya aturan yang jelas mengenai koordinasi, kewenangan pengawasan dan
penegakan hukum, serta penyelesaian konflik yang pada akhirnya dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Potensi tumpang tindih antarketentuan peraturan perundang-undangan masih
banyak ditemukan dengan persoalan terbesar terutama terdapat pada potensi
tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
5. Efektivitas implementasi menunjukkan bahwa pada umumnya setiap peraturan
perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi telah dapat berjalan dengan
baik namun tetap dijumpai persoalan-persoalan yang menghambat. Masalah
paling banyak ditemukan ada pada materi hukum dan kelembagaan serta
aparatur. Masalah materi hukum meliputi ketentuan yang tidak operasional dan
sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Sedangkan masalah pada lembaga
dan aparatur ditemukan pada lemahnya koordinasi antar lembaga serta sarana
prasarana yang masih belum mendukung perkembangan situasi dan kondisi
yang ada.

B. Rekomendasi
Dalam analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, pokja menghasilkan
beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan sifatnya
dibedakan ke dalam 2 (dua) rekomendasi yaitu rekomendasi umum dan
rekomendasi khusus.
1. Hukum Acara Perdata
Rekomendasi:


Pembaharuan hukum acara perdata melalui pemberlakuan UU Hukum
Acara Perdata Indonesia sebagai Ius Constituendum
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Mengambil oper susbtansi serta mengingkatkan pengaturannya ke dalam
UU terhadap materi PERMA yang menyangkut hukum acara perdata, yang
memang seharusnya dimuat dalam bentuk UU



Mengadopsi putusan putusan MK dalam pembaharuan hukum acara
perdata. Sebagai contoh adanya Putusan MK No. 15/PUU/XII/2014 terkait
dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase.



Mengakomodasi substansi berbagai Konvensi Internasional yang telah
diratifikasi yang substansinya terkait dengan hukum acara perdata
Indonesia



Melakukan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang undangan
lain yang substansinya memiliki keterkaitan dengan kedudukan dan
wewenang pengadilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata,
dengan tujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan
terjadinya konflik norma di kemudian hari



Mempertimbangkan pemanfaatan sarana dan prasarana ICT (information
and

communication

technology),

terhadap

semua

prosedur

dan

penuangannya ke dalam dokumen beracara perdata, misalnya dalm hal hal
yang menyangkut pendaftaran gugatan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Rekomendasi Umum:
Harmonisasi UU Peradilan TUN dengan ketentuan peraturan perundangundangan lain seperti UU Administrasi Pemerintahan, UU Keterbukaan
Informasi Publik, UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan UU tentang
Pemilu.
Rekomendasi Khusus:
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Mengubah rumusan beberapa pasal agar menjadi lebih jelas dan sesuai
dengan UU 12 Tahun 2011



Memperhatikan perluasan kewenangan peradilan tata usaha negara



Mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama
Rekomendasi Umum:


Menetapkan

pengaturan

yang

lebih

jelas

mengenai

kewenangan

penyelesaian perbankan syariah dengan mempertimbangkan ketentuan
yang sesuai dengan syariat islam


Pengaturan mengenai daluwarsa dan saksi yang berasal dari keluarga dalam
perkara waris



Pengaturan mengenai eksekusi putusan hadhanah/pengasuhan anak



Pengaturan yang mengakomodir perkembangan teknologi/online

Rekomendasi Khusus:


Mengubah rumusan beberapa pasal agar rumusannya sesuai teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU 12 Tahun 2011.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Rekomendasi Umum:
Mengharmonisasikan ketentuan dalam peraturan ini dengan peraturan
perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman lainnya agar tercipta
sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system)
Rekomendasi Khusus:


Mengubah rumusan beberapa pasal agar rumusannya jelas dan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU 12
Tahun 2011
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Mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti



Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan perpajakan dan peradilan

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Rekomendasi Umum:
Perlunya harmonisasi dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, UU Ketenagakerjaan
Rekomendasi Khusus:


Mengubah rumusan beberapa pasal agar rumusannya jelas dan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU 12
Tahun 2011



Memperhatikan putusan MK mengenai masa tugas hakim (Pasal 67)



Memperhatikan ketentuan norma yang mengalami kendala dalam
pelaksanaan

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Rekomendasi Umum:


Mengkomodir

perkembangan

teknologi

dengan

mempertimbangkan

pengaturan mengenai pelaksanaan APS secara online dan dokumen
elektronik


Perlunya pengaturan mengenai arbiter atau lembaga arbitrase asing yang
menjalankan tugas di Indonesia



Menguatkan peran arbitrase dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa
dalam penyelesaian sengketa bisnis



Melakukan perbaikan substansi materi dalam UU Arbitrase ini agar sejalan
dengan perkembangan dunia

Rekomendasi Khusus:
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Mengubah rumusan beberapa pasal agar rumusannya jelas dan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU 12
Tahun 2011

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
Rekomendasi Umum:


Perlunya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara atau cross border
insolvency



Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti
UU Ketenagakerjaan, UU Arbitrase dan APS, UU Perpajakan serta UU
Kekuasaan Kehakiman

Rekomendasi Khusus:


Mengubah rumusan beberapa pasal agar rumusannya jelas dan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam

UU

12/2011


Memperhatikan pelaksanaan implementasi ketentuan pasal

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Rekomendasi Umum:


Mengakomodir perkembangan teknologi terutama terkait dengan arisp
digital



Pembagian tugas yang jelas antara Majelis Pengawas dan Majelis
Kehormatan



Memperhatikan Putusan MK terkait Pasal 66 ayat (1)

Rekomendasi Khusus:

319



Mengubah rumusan beberapa asal agar rumusannya jelas dan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU 12
Tahun 2011

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Rekomendasi Umum:


Mendorong perbaikan materi substansi UU Desain industri agar sesuai
dengan perkembangan kekayaan intelektual dunia dan mengakomodir
kebutuhan masyarakat dengan perubahan UU Desain industri



Pengaturan pembentukan komisi banding desain industri



Mempertimbangkan dimungkinkannya hak desain industri sebagai agunan

Rekomendasi Khusus:


Mengubah rumusan beberapa pasal agar rumusannya jelas dan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam

UU

12/2011


Mengakomodir teknologi informasi (registrasi online dan dokumen
elektronik)



Memperhatikan implementasi ketentuan pasal-pasal
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