LAPORAN
ANALISIS EVALUASI HUKUM
TERKAIT HUKUM ACARA PIDANA

ANALISIS EVALUASI HUKUM TERKAIT
HUKUM ACARA PIDANA

LAPORAN

Penanggung jawab : Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.
Ketua

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

Sekretaris

: Apri Listiyanto, S.H.

Anggota

: 1. Dr. W. Marbun, S.H., M.H.

2. Sonata Lukman, S.H., M.H.
3. Bettina Yahya, S.H., MH.
4. Efi Laila Kholis
5. Bambang, S.H., M.H.
6. Fiqi Nana Kania, S.H., M.H.
7. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
8. Viona Wijaya, S.H.
9. Iis Trisnawati, S.H.

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2017
i

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 Hukum Acara Pidana dapat diselesaikan. Perubahan KUHAP merupakan salah satu
agenda pembangunan hukum nasional guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang
hukum, hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan saat ini sebagaimana terangkum
dalam Nawacita “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” yang kemudian
diperkuat dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum RPJM 2015 – 2019
melalui: 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.
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
Pidana dengan menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu: (1) kesesuaian antara jenis, hierarki
dan materi muatan peraturan perundang-undangan; (2) kejelasan rumusan ketentuan
i

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
system hukum acara pidana 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 ini 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 pidana dalam kerangka sistem hukum nasional.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia telah memasuki usia kurang
lebih 36 tahun sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut merupakan bentukan
bangsa Indonesia menggantikan Het Herzeine Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941
Nomor 44)1 yang merupakan produk hukum kolonial, melalui undang-undang tersebut
telah memberikan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat seluruh
bangsa Indonesia tanpa membedakannya ke dalam golongan-golongan seperti yang
berlaku pada hukum kolonial.2 Dalam kurun waktu sekian lama tentu banyak terjadi
perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang hal ini akan terkait erat dengan
kebutuhan hukum, dan KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan “perubahan sistem
ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehinga perlu diganti
dengan hukum acara pidana yang baru.”3 dan di dalam penjelasan umum Rancangan
KUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah ketinggalan
zaman. Pertama, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam
masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi

1

2

3

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang mengatur pedoman acara
perkara pidana sipil oleh semua Pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia,
kecuali atas perubahan dan tambahannya. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi
hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi Raad van Justitie. Lihat lebih jauh dalam
Sukinta, “Beberapa Perbedaan Penting antara KUHAP dan HIR”, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
1997), hlm. 1.
Pada saat Hindia Belanda hukum acara yang berlaku bagi bangsa Indonesia terbagi atas HIR dan RBG baik
acara pidana maupun perdata. HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering
diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan
perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini tercantum di
Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBG (singkatan dari Rechtreglement voor de
Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura),
yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa
dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227.
Pendapat ini ditemukan dalam konsideran menimbang huruf c Rancangan KUHAP. Pendapat ini sejalan
dengan pemikiran Satjipto Rahardjo terhadap pentingnya hukum progresif yaitu hukum yang bisa
mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasardasar yang ada di dalamnya, Satjitpo Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif di Indonesia”(Semarang:
Pustaka Pelajar, 2006).
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tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. Kedua,
perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan
ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan
keberadaan substansi KUHAP.4
Di samping pengaruh globalisasi,5 desakan untuk mewujudkan perubahan KUHAP
yang ada saat ini juga dipengaruhi oleh pembahasan RUU KUHP yang secara simultan
Pemerintah terus menggodoknya bersama dengan DPR. KUHP sebagai hukum pidana
materiil akan terkait erat dengan substansi hukum acara yang terdapat pada KUHAP, hal
ini karena hukum acara pidana merupakan instrumen yang dibentuk akibat adanya
pelanggaran-pelanggaran dari KUHP maupun undang-undang yang memiliki sanksi pidana,
dan Negara melalui alat-alatnya melakukan penyidikan terhadap pelaku perbuatan pidana,
serta mengambil tindakan untuk menangkap, menahan, mengumpulkan bukti dan
melimpahkan kepada Hakim, yang kemudian akan bermuara pada penjatuhan pidana atau
tindakan, pelaksanaan putusan dan mencakup pula upaya hukum yang dapat ditempuh
pasca jatuhnya putusan.6
Hal lain yang mendorong untuk dilakukannya perubahan KUHAP yaitu telah
diratifikasinya beberapa Konvensi Internasional7 ke dalam Undang-Undang, yang
konsekuensi dari diratifikasikannya beberapa konvensi internasional tersebut yaitu
Indonesia perlu menyesuaikan aturan-aturan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip
yang terdapat pada konvensi tersebutsebagai contoh8 tentang penahanan yang dilakukan
oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Amerika Serikat

4

5

6

7

8

Sebagaimana dikutip dalam Chairul Huda, “Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam RKUHAP”,
(Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah “Dari KUHAP ke R-KUHAP”, Universitas Padjajaran, Bandung,
2 Juni 2007), hlm. 1.
Hukum acara pidana menurut Penulis bukanlah merupakan hukum yang statis, tetapi merupakan hukum
yang dinamis, hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan teori hukum statis adalah hukum
sebagai sistem norma yang berlaku-hukum dalam kondisi istirahatnya. Sedangkan teori hukum dinamis
adalah proses ketika hukum diciptakan dan diterapkan-hukum yang berjalan. Yang perlu diperhatikan
ialah bahwa proses itu sendiri diatur oleh hukum. B. Arief Sidharta, “Aliran Filsafat Hukum”, (Makalah
dalam Seminar Nasional : Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, Sema FH Universitas
Atma Jaya, Yogyakarta, 4 Desember 1999), hlm. 81
Pendapat Van Bemmelen, sebagaimana dikuti dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia,
Edisi II Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.
Kurang lebih terdapat 14 Konvensi internasional yang terkait dengan hukum acara pidana dan telah di
ratifikasi oleh Indonesia.
Sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana,
tim perancang di bawah pimpinan Prof. Andi Hamzah.
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menafsirkan segera mungkin (promptly) adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa
umumnya diartikan paling lama dua kali dua puluh empat jam kecuali untuk terorisme yang
lamanya nya 6 (enam) hari atau 1 (satu) hari penangkapan ditambah 5 (lima) hari, jika
dibandingkan dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sangat jauh berbeda
yaitu dalam waktu 20 hari dan maksimal perpanjangan selama 40 hari, hal inilah yang
direspon dan mendapat kritikan agar hal tersebut disesuaikan dengan International
Covenant on Civil and Political Rights (lCCPR) yang telah diratifikasi9 oleh Indonesia.
Perubahan KUHAP merupakan salah satu agenda pembangunan hukum nasional
guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang hukum 10, hal ini sejalan dengan Visi dan
Misi Pemerintahan saat ini sebagaimana terangkum dalam Nawacita “memperkuat
kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya” yang kemudian diperkuat dalam arah kebijakan dan
strategi pembangunan hukum RPJM 2015 – 2019 melalui: 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.
Dari sasaran yang hendak dicapai tersebut kemudian menjadi dasar di dalam
perumusan arah kebijakan dan strategi yang di dalam RPJM terdapat 12 (dua belas) arah
kebijakan dan startegi dalam rangka pembangunan bidang hukum. Dari arah kebijakan dan
strategi tersebut yang sangat terkait dengan pembangunan hukum acara pidana yaitu:
Meningkatkan Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana, yang dilakukan
melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun
peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar
lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi
tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak
9

10

Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Berdasarkan catatan Barda Nawawi Arief setidaknya terdapat (tiga) masalah besar di dalam
pembangunan hukum yaitu: masalah peningkatan kualitas penegakan hukum in concreto (“law
enforcement”); masalah pembangunan/pembaharuan sistem hukum nasional; dan masalah
perkembangan globalisasi yang
multi
kompleks, masalah internasionalisasi hukum,
globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah hitech/ cyber crime yang terus berkembang, yang
ketiga masalah tersebut dapat dibedakan, tapi sulit dipisahlepaskan karena ada saling terkait. Lihat lebih
jauh dalam Barda Nawawi Arief, “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Tahun 2009.
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hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi;
pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman
aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum;
pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem
informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan
dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan
didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak
hukum, serta penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Penyimpanan Barang Sitaan.11

Arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJM tersebut
secara jelas menunjukan perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan sistem peradilan
pidana yang menuntut pula keterpaduan atas substansi hukum acara pidana yang ada di
Indonesia.
Selain berangkat dari RPJM, pembenahan hukum acara pidana di Indonesia juga
menjadi bagian dari penataan regulasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui
agenda revitalisasi hukum jilid II yang bertujuan untuk menghilangkan peraturan
perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmoni dan multitafsir. Hal ini mengingat
terdapat aturan hukum acara di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang salah satu ketentuannya telah memperluas
alat bukti, contoh yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan beberapa aturan khusus di dalam melakukan
proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan contoh yang lain adalah pengaturan
diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Terhadap persebaran hukum acara di luar KUHAP berdasarkan inventarisasi awal
yang telah dilakukan setidaknya terdapat 207 Undang-Undang dengan status yang telah
dicabut sebanyak 44 Undang-Undang; kemudian sebanyak 5 Undang-Undang Darurat
dengan status masih berlaku; serta sebanyak 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dengan status 3 telah dicabut. Hasil inventarisasi awal menunjukan beberapa pasal
11

Buku I RPJM 2015 – 2019, Poin 6.4, hlm. 6-51
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di dalamnya berisi ketentuan acara pidana walaupun peraturan tersebut bukanlah
mengenai pengaturan tindak kejahatan misalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, keduanya bukanlah mengatur tentang tindak pidana tetapi di dalamnya
terdapat beberapa ketentuan yang bersubstansikan hukum acara pidana.
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 perundang-undangan; (2) kejelasan rumusan ketentuan
peraturan perundang-undangan; (3) keterpenuhan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan dengan materi muatan; (4) potensi disharmoni ketentuan peraturan
perundang-undangan; 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 perundangundangan terkait sistem hukum acara pidana.
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
Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi
dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai sistem hukum acara
pidana. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:
1. Bagaimana kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan sistem hukum acara pidana?
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2. Bagaimana kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan sistem hukum acara pidana?
3. Bagaimana penilaian terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan sistem hukum acara pidana?
4. Bagaimana potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan sistem hukum acara pidana?
5. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan sistem hukum acara pidana?

C. Tujuan Kegiatan
1 Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian antara jenis, materi muatan, dan hierarti
peraturan perundang-undangan yang terkait hukum acara pidana.
2 Menganalisis dan mengevaluasi kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan hukum acara pidana.
3 Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian materi muatan peraturan perundangundangan yang terkait dengan hukum acara pidana dengan asas materi muatan
perundang-undangan beserta indikatornya.
4 Menganalisis dan mengevaluasi potensi disharmoni ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan hukum acara pidana.
5 Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan hukum acara pidana.

D. Ruang Lingkup Kegiatan
Berdasarkan hasil inventarisasi awal telah didapati 172 Peraturan PerundangUndangan (UU, UUDRT, Perppu) yang masih berlaku tentu bukanlah merupakan jumlah
yang sedikit untuk dilakukan proses analisis dan evaluasi. Oleh sebab itu dengan
mempertimbangkan waktu serta sumber daya yang ada maka perlu untuk dilakukan
pengelompokan peraturan sesuai dengan kedekatan materi muatan untuk kemudian
dipilih peraturan perundang-undnagan yang akan dianalisis dan dievaluasi.
Pada tahun 2017 kelompok kerja ini memfokuskan peraturan perundangundangan yang akan dilakukan analisis dna evaluasi sebagai berikut:
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Kelompok peraturan Hukum Acara dan Peradilan
1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

8.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kelompok peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana terorisme
9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

10.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan
Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
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Kelompok peraturan terkait dengan tindak pidana korupsi
12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

13.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

15.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

16.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Menjadi Undang-Undang

17.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kelompok peraturan tidak terkait langsung hukum acara
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis

E. Metode
Metode yang digunakan dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum
adalah metode penilaian peraturan perundang-undangan dengan menggunakan lima
dimensi dengan Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
1. Inventarisasi
Setiap melakukan analisis dan evaluasi hukum harus diawali dengan
menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga peraturan
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perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang terkait. Untuk
melengkapi data peraturan perundang-undangan tersebut perlu diinventarisasi pula
data dukung berupa:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang yang
terkait;
b. Putusan Mahkamah Agung mengenai mengenai hasil pengujian

peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang terkait.
c. perjanjian internasional yang terkait;
d. hasil seminar, lokakarya, focus group discussion, diskusi publik;
e. hasil penelitian dan kajian;
f. kebijakan pemerintah; dan
g. masukan masyarakat yang antara lain berasal dari media cetak dan media
elektronik.

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
Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki
peraturan perundang-undangan.
Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan,
dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku 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). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex
superiori derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan
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perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Dimensi penilaian ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa materi muatan
yang terdapat di dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan
seharusnya dapat dibedakan. Misalnya, perbedaan tersebut dilihat dari cara
perumusan normanya pada masing-masing jenis peraturan peraturan perundangundangan. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang
semakin ke atas, maka seharusnya semakin abstrak, begitu juga sebaliknya. Norma
dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke bawah
mudah dilaksanakan, begitu juga sebaliknya.
Dimensi penilaian ini ingin mereduksi peraturan perundang-undangan yang
norma aturannya tidak sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Dengan kata lain,
dimensi penilaian ini ingin mengevaluasi kelayakan suatu pengaturan yang
dituangkan dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan tertentu.
b. Dimensi Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik
penyusunan

peraturan

perundang-undangan,

dengan

memperhatikan

sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan
bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif
dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang
digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara
cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.
c. Dimensi Materi Muatan
Penilaian ini 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: 1) Pengayoman; 2)
Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kekeluargaan; 5) Kenusantaraan; 6) Bhineka
Tunggal Ika; 7) Keadilan; 8)

Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan
10

Pemerintahan; 9) Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan 10) Keseimbangan,
Keserasian, dan Keselarasan.
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.
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. Untuk mempermudah
pelaksanaannya, pengujian ini menggunakan Tabel yang dijelaskan pada Bab IV
Tabel 4 Potensi Disharmoni Pengaturan.
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 perundangundangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh manamanfaat dari
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang
diharapkan. Pengujian ini perlu didukung dengan data empiris yangterkait dengan
implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Perumusan Simpulan
Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi.

4. Perumusan Rekomendasi
Rekomendasi terdiri atas rekomendasi umum dan rekomendasi 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 hokum.
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F. Personalia Pokja
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PHN-01.HN.01.01 Tahun
2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, dan Pemerintahan Tahun Anggaran 2017.
Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka membangun Sistem
Hukum Pidana Anak ini terdiri dari:
Penanggung Jawab

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

Ketua

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

Sekretaris

: Apri Listiyanto, S.H.

Anggota BPHN

: 1.

Dr. W. Marbun, S.H., M.H.

2.

Sonata Lukman, S.H., M.H.

3.

Bettina Yahya, S.H., MH.

4.

Efi Laila Kholis

5.

Bambang, S.H., M.H.

6.

Fiqi Nana Kania, S.H., M.H.

7.

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

8.

Viona Wijaya, S.H.

9.

Iis Trisnawati, S.H.

Sekretariat

: Karno

G. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel berikut:
No
Agenda
2 3 4 5 6 7 8
1

Rapat Umum Pokja

2

Rapat 1 Presentasi Anggota Pokja

3

Rapat 1 dengan Narasumber

4

Diskusi Publik

5

Rapat 2 Presentasi Anggota Pokja

6

Rapat 2 dengan Narasumber

7

Rapat 3 Presentasi Anggota Pokja

8

Rapat 3 dengan Narasumber

9

FGD

9

10

11

12

10

Rapat pembahasan laporan akhir

Keterangan:
1. Rapat Pokja sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
- Jum’at, 3 Februari 2017
- Rabu, 22 Maret 2017
- Kamis, 27 Juli 2017
2. Rapat dengan Narasumber sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:
- Selasa, 05 September 2017 dengan narasumber Prof. Romli Atmasasmita untuk
memperoleh masukan terkait peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Sistem Hukum Acara Pidana.
- Senin, 30 Oktober 2017 dengan narasumber Sri Puguh Budi Utami (Sekretaris
Ditjen PAS) untuk mendapat masukan terkait peraturan perundang-undangan
terkait UU Pemasyarakatan.
- Senin, 30 Oktober 2017 Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (pakar hukum pidana
Universitas Indonesia) untuk memberikan review terhadap temuan semetara
terkait KUHAP.
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 19 Oktober 2018 di Badan
Pembinaan Hukum Nasional dengan Narasumber:
1. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.
2. Ganjar Laksamana Bonaparta, S.H., M.H.
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BAB II
KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini berisi penilaian peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki sebuah peraturan perundangundangan. Dengan penilaian ini akan menegaskan bahwa materi muatan yang terdapat di
dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan seharusnya berbeda dilihat
dari cara perumusan norma, terhadap peraturan perundang-undangan pada jenjang yang
semakin tinggi maka perumusan normanya semakin abstrak, begitu juga sebaliknya. Dan
dari hasil penilaian yang dilakukan maka akan dapat mereduksi peraturan perundangundangan yang perumusan normanya tidak sesuai dengan jenis serta hierarkinya, sehingga
akan dihasilkan rekomendasi yang secara jelas menempatkan peraturan perundangundangan yang ada sesuai dengan jenis dan hierarkinya.

1. 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.12 Validitas dari suatu norma
hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ketentuan yang ditentukan oleh suatu
norma hukum lain yang menjadi landasan norma hukum tersebut.13 Norma yang
menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma
yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.14
Hans Nawiasky mengembangkan teori Kelsen dengan mengelompokkan norma
hukum ke dalam empat kelompok besar : norma fundamental negara; aturan dasar

12

Raisul Muttaqien (Penerjemah), Hans Kelsen: Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terj.),
Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011 Hlm. 179
13
Ibid.
14
Raisul Muttaqien (Penerjemah), Op.cit.
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negara/aturan pokok negara; undang-undang ‘formal’; dan aturan pelaksana; dan aturan
otonom.15 Nawiasky menegaskan bahwa norma yang di 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.

2. 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)”.16 Rosjidi
Ranggawidjaja mengungkapkan bahwa pada hakekatnya, jenis peraturan perundangundangan 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 perundangundangan dapat ditelusuri dalam pendapat para ahli/doktrin. Di bawah ini merupakan
indikator untuk menilai kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan
perundang-undangan:
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Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan 1, Penerbit Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm. 44-45
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju,
Bandung, 1998, Hlm. 53
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NO.
1.

JENIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang

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

2.

Peraturan Pemerintah

3.

Peraturan Presiden

4.

Peraturan Daerah

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
kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang
telah dievaluasi oleh Kelompok Kerja ditemukan beberapa catatan sebagai berikut:
1.

Terdapat 15 peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan yang
dibentuk sebagai tindak lanjut atas ketentuan UUD NRI Tahun 1945, dan dari
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beberapa aturan tersebut 6 peraturan diantaranya merupakan perintah dari UndangUndang untuk diatur dengan Undang-Undang, serta 13 peraturan perundangundangan termasuk juga kedalam kewenangan absolut Pemerintah Pusat sehingga
harus dibentuk dengan Undang-Undang.
2.

Kelompok kerja juga menemukan 2 (dua) putusan MK yang berpengaruh pada status
keberlakuan dari dua Undang-Undang, yaitu:
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi
Undang-Undang, yang berdasarkan Putusan MK Nomor : 013/PUU-I/2003 yang
menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
c. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK/PUUIV/012-16-019 /2006 Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 53 UU KPK
yang membentuk Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Namun, MK menyatakan
Pasal 53 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan
perubahan undang-undang paling lambat 3 tahun terhitung sejak putusan
diucapkan. Sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dengan undang-undang yang baru.

3.

Kelompok kerja juga menyimpulkan terdapat satu Undang-Undang yang tidak sesuai
materi muatannya sebagai sebuah Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang tidak sesuai untuk dibentuk sebagai Undang-Undang,
karena secara substansi tidak terdapat ke khususan pengaturan, karena sebelumnya
juga telah ada pengaturan yang telah diatur sebelumnya seperti melalui UndangUndang Pokok Kepegawaian (saat ini terdapat UU ASN), KUHP (saat ini jika terkait
dengan korupsi terdapat UU Tipikor). Oleh sebab itu direkomendasikan terhadap
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
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dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dicabut, selain karena hal di atas
pengaturan Pasal 10-Pasal 19 telah dicabut oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang
KPK dan substansi yang tersisa hanya mengatur tentang asas-asas Umum
penyelenggaraan negara, peran serta masyarakat, dan kewajiban penyelenggara
negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan.
Dengan keterangan diatas jika ditunjukan dalam bentuk grafik dapat digambarkan
sebagai berikut:

Tindak Lanjut Putusan MK
5%

Tidak memenuhi Indikator
pembentukan UU
3%
Mengatur lebih
lanjut UUD NRI
Tahun 1945
41%

Kewenangan
Absolut Pemerintah
Pusat
35%

Perintah diatur
dengan UU
16%

Adapun rincian peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan penilaian
terhadap kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundangundangan dengan rincian sebagai berikut:
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JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
UndangUndang

INDIKATOR

Mengatur lebih
lanjut ketentuan
UUD NRI Tahun
1945

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Grasi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
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JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

INDIKATOR

Perintah UndangUndang untuk
diatur dengan
Undang-Undang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Menjadi Undang-Undang
14. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

JUMLAH

6

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

Pengaturan
mengenai
kewenangan
absolut
Pemerintah Pusat

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Grasi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010
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JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

INDIKATOR

Tindak lanjut
Putusan MK

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH

tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Menjadi Undang-Undang
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberlakuan Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan
Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi
Undang-Undang
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JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

INDIKATOR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH

Berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor :
013/PUU-I/2003 Menyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
i. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar
pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor MK/PUU-IV/012-16-019 /2006 Dalam
putusannya, MK menyatakan Pasal 53 UU KPK
yang membentuk Pengadilan Khusus Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengan
Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.
Namun, MK menyatakan Pasal 53 tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai
diadakan perubahan undang-undang paling
lambat 3 tahun terhitung sejak putusan
diucapkan.
Sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi dengan undang-undang yang
baru.
Peraturan
Pemerintah

Peraturan
Presiden

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 UndangUndang

0

0

0
0
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JENIS
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

INDIKATOR

Melaksanakan
lebih lanjut
perintah
Peraturan
Pemerintah
Untuk
melaksanakan
penyelenggaraan
kekuasaan
pemerintahan
Tindak lanjut
Putusan MA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH

0

0

0
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BAB III
KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Setiap Peraturan Perundang-undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Lampiran II Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
memberikan panduan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan
rumusan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu: 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 digunakan secara konsisten; Pemberian batasan pengertian
atau definisi secara cermat, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya.
Di bawah ini merupakan indikator yang digunakan dalam penilaian dimensi kejelasan
rumusan
VARIABEL

NO.

KEJELASAN RUMUSAN

INDIKATOR

1.

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan

2.

Konsistensi (antar ketentuan)

3.

Kesesuaian dengan tujuan penyusunan peraturan
perundang-undangan

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan beberapa temuan
(pasal-pasal yang tidak memenuhi indikator yang ada) sebagai berikut:
Indikator
1. Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1. Pasal 1 angka 14
tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 1. Pasal 1
sebagaimana telah beberapa kali diubah 2. Pasal 3
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Jumlah
1
2
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Indikator
perundangundangan

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal

Jumlah

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 1. Pasal 1 angka 3,
tentang Pemasyarakatan
5, 8
2. Pasal 13
3. Pasal 41
4. Pasal 50
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 1. Pasal 1
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Pasal 4
3. Pasal 11 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 1. Pasal 22
tentang Advokat
2. Pasal 23

4

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pasal 3 ayat (3)
2. Pasal 7 ayat (2)
3. Pasal 10

3

1. Pasal 1
2. Pasal 15

2

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Pasal 3
2. Pasal 8 huruf r
3. Pasal 23

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 1.
tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 1.
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 3.
tentang Perubahan atas Undang-Undang 4.
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 1.
tentang Komisi Pemberantasan Tindak 2.
Pidana Korupsi
3.

3

2

Pasal 4
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 13
Pasal 20

7

Pasal 18 ayat (1)
huruf d
Pasal 20 ayat (4)
Pasal 22
Pasal 24

4

Pasal 19
Pasal 24 ayat (3)
Pasal 25 ayat (2)

5

1
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Indikator

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal

Jumlah

4. Pasal 27 ayat (4)
5. Pasal 44
Jumlah Temuan pada Indikator Kesesuaian dengan sistematika dan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan
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2. Konsistensi
(antar ketentuan)

Pasal 14 huruf h
Pasal 17
Pasal 34 ayat (2)
Pasal 25
Pasal 36
Pasal 6A

3

Pasal 14

1

Pasal 6 ayat (2)

1

Pasal 28

1

Pasal 65

1

Pasal 1

1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1.
tentang Hukum Acara Pidana
2.
3.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 1.
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 1.
tentang Grasi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 1.
tentang Komisi Yudisial sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1.
tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 1.
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 1.
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 1.
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis
Jumlah Temuan pada Indikator Konsistensi Antarketentuan
3. Kesesuaian
dengan tujuan
penyusunan
peraturan
perundangundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
1

11
Pasal 1
angka 26 dan
27
Pasal 4
Pasal 5 ayat (1)
huruf a angka 4
Pasal 7 ayat (1)
huruf i
Pasal 18

15

26

Indikator

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan

15.
1.
2.
3.

Pasal 21 ayat
(1)
Pasal 38 ayat
(2)
Pasal 50
Pasal 65
Pasal 77 huruf a
Pasal 80
Pasal 144 ayat
(1)
Pasal 184 ayat
(1)
Pasal 188
Pasal 2
Pasal 13
Pasal 13F

Jumlah

3

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 1. Pasal 6
tentang Pemasyarakatan
2. Pasal 18

2

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 1. Pasal 41
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Pasal 42

2

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 1. Pasal 2
tentang Grasi sebagaimana diubah 2. Pasal 7
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 3. Pasal 8
2010 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 1. Pasal 1
tentang Advokat
2. Pasal 3
3. Pasal 16
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. Pasal 3 ayat (2)
tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 4 ayat (2)
3. Pasal 16
4. Pasal 17 ayat (3)
dan (4)
5. Pasal 54
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 1. Pasal 1
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 1. Pasal 1
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 2. Penjelasan Pasal
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
2 ayat (1)

3

3

5

1

4
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Indikator

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 3. Pasal 6
tentang Perubahan atas Undang-Undang 4. Pasal 11
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 1. Pasal 6 huruf e
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 1. Pasal 4
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras 2. Pasal 18
dan Etnis
3. Pasal 19
Jumlah Temuan pada Indikator Kesesuaian dengan Tujuan Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan
TOTAL JUMLAH TEMUAN PADA PENILAIAN DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN

Jumlah

1

3

41
89

Dari hasil penilaian kejelasan rumusan terhadap 18 (delapan belas) peraturan
perundang-undangan di atas, hanya 1 (satu) peraturan yang memenuhi kejelasan rumusan
yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Temuan terbesar terdapat pada Indikator Kesesuaian dengan Tujuan Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan yang menunjukan bahwa terdapat frasa maupun rumusan

yang tidak jelas/tidak sesuai dengan tujuan dari penyusunan norma tersebut, sehingga
frasa/rumusan menghasilkan norma yang ambigu/multi tafsir dan menimbulkan
ketidakpastian hukum.
Temuan terbanyak berikutnya terdapat pada indikator yang menunjukan
ketidaksesuaian sistematika dan teknik penyusunan dengan acuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, walaupun tidak mempengaruhi substansi namun
secara teknik penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan
perundang-undangan. Kemudian terhadap indikator konsistensi antar ketentuan
ditemukan di beberapa Undang-Undang yang dianalisis, ketidak konsistenan ini akan
menyebabkan ambigu dan multi tafsir di dalam proses penegakan hukumnya
Berdasarkan data di atas, hasil penilaian dimensi kejelasan rumusan dapat
digambarkan dalam diagram sebagai berikut:
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HASIL PENILAIAN KEJELASAN RUMUSAN
Kesesuaian dengan
sistematika dan
teknik
penyususanan PUU
42%

Kesesuaian dengan
tujuan penyusunan
PUU
46%

Konsistensi antar
ketentuan
12%
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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, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b.

Kemanusiaan, yaitu 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, yaitu 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, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan.

e.

Kenusantaraan, yaitu 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, yaitu 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, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h.

Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan, yaitu setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan
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berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau
status sosial.
i.

Ketertiban dan Kepastian Hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
kepastian hukum.

j.

Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, yaitu 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 sebagai batu uji. DI bawah 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

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
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NO.

5

6

7

8

9

10

ASAS

INDIKATOR
Jaminan terhadap pelaksanaan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam pengambilan keputusan
Kenusantaraan Pengedepanan Kepentingan nasional
Pengedepanan kepemilikan dan keikutsertaan nasional
Pembagian kewenangan antar sektor
Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
Bhineka
Pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan
Tunggal Ika
lokal)
Menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.
Keadilan
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.
Kesamaan
Jaminan keterlibatan masyarakat (termasuk masyarakat hukum
Kedudukan
adat) dalam mengambil kebijakan
Dalam Hukum Tidak ditujukan kepada suatu kelompok tertentu
Dan
Tidak ada diskriminasi, baik secara eksplisit, maupun implisit
Pemerintahan
(dampak/efek)
Menjamin keterlibatan perempuan.
Ketertiban Dan Kejelasan aturan mengenai koordinasi
Kepastian
Kejelasan aturan dalam penyelesaian konflik
Hukum
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.
Pada laporan ini, temuan-temuan akan dikaitkan langsung dengan indikator-

indikator yang digunakan. Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan
evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan
beberapa temuan (pasal-pasal yang tidak memenuhi indikator yang ada) sebagai berikut::
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Asas

Indikator

Pengayoman

Jaminan terhadap
perlindungan
masyarakat,
misalnya
kelompok rentan,
kelompok
minoritas

Peraturan PerundangPasal
Undangan
Undang-Undang Nomor 8 1. Pasal 33
Tahun 1981 tentang Hukum 2. Pasal 38 ayat
Acara Pidana
(2)
3. Pasal 50
4. Pasal 56
5. Pasal 69
6. Pasal 109 ayat
(3)
7. Pasal 112
8. Pasal 268 ayat
(3)
9. Pasal 270
Undang-Undang Nomor 22 1. Pasal 14
Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial sebagaimana diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial
Undang-Undang Nomor 48 1. Pasal 8 ayat (2)
Tahun
2009
tentang
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 40 1. Pasal 13
Tahun
2008
tentang
Penghapusan
Diskriminasi
Ras dan Etnis
Undang-Undang Nomor 40 1. Pasal 16
Tahun
2008
tentang
Penghapusan
Diskriminasi
Ras dan Etnis

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)

Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi
Manusia
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang

Jumlah
9

1

1

1

1

13
1. Pasal 42

1

1. Pasal 26 ayat
(1)

1
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangPasal
Undangan
Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 1. Pasal 8
Tahun
2008
tentang
Penghapusan
Diskriminasi
Ras dan Etnis

Pengakuan pada
hak minoritas
Jaminan terhadap
keikutsertaan
masyarakat lokal
Jumlah Temuan Pada Asas Kemanusiaan
Pembatasan
keikutsertaan
pihak asing
Peningkatan
kemandirian
bangsa
Peningkatan
kesejahteraan
bangsa
Pengutamaan
kepemilikan dan
peranan nasional
Jumlah Temuan Pada Asas Kebangsaan

Jumlah

1

3

Kebangsaan

Kekeluargaa
n

0

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
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Pasal

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
Jumlah Temuan Pada Asas Kekeluargaan
Pengedepanan
Kepentingan
nasional
Pengedepanan
kepemilikan dan
keikutsertaan
nasional
Pembagian
kewenangan
antar sektor
Pembagian
kewenangan
Pusat dan Daerah
Jumlah Temuan Pada Asas Kenusantaraan

Jumlah

0

Kenusantaraan

0

Bhineka
Tunggal Ika

Pengakuan dan
perlindungan
nilai-nilai budaya
lokal (kearifan
lokal)
Menjamin
keterlibatan
masyarakat
hukum adat.
Jumlah Temuan Pada Asas Bhinneka Tunggal Ika

0

Keadilan

1

Peluang yang
sama bagi setiap
warga negara
terhadap akses

Undang-Undang Nomor 18 1. Pasal 31
Tahun
2003
tentang
Advokat
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

pemanfaatan
sumber daya
Adanya
Undang-Undang Nomor 26
penggantian
Tahun 2000 tentang
kerugian kepada
Pengadilan Hak Asasi
masyarakat
Manusia
terkena dampak
negatif
Menjamin
keterlibatan
masyarakat
marginal lainnya.
Adanya
kebijakan yang
berpihak pada
masyarakat
daerah terpencil.
Jumlah Temuan Pada Asas Keadilan

Pasal

1. Pasal 35

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.
Jumlah Temuan Pada Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan

Jumlah

1

2

Kesamaan
Kedudukan
Dalam
Hukum Dan
Pemerintaha
n

Ketertiban
Dan
Kepastian
Hukum

Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi

Undang-Undang Nomor 8 1. Pasal 18
Tahun 1981 tentang Hukum 2. Pasal 80
Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2
1. Pasal 14A
Tahun 1986 sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-

0
2

1
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan
Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan

Pasal

Jumlah

Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan

Kejelasan aturan
dalam
penyelesaian
konflik

Umum
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2002 tentang Grasi
sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5
Tahun
2010
tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun
2002 tentang Grasi
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan
Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 46
Tahun
2009
tentang
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
Undang-Undang Nomor 9
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

1. Pasal 6A
2. Pasal 8

2

1. Pasal 44

1

1. Pasal 8

1

1. Pasal 25

1

1. Pasal 1
angka10
2. Pasal 1
angka14
3. Pasal 1 angka
26 dan 27
4. Pasal 5 ayat (1)
huruf a angka 4
5. Pasal 7 ayat (1)
huruf i
6. Pasal 17
7. Pasal 21 ayat
(1)
8. Pasal 30
9. Pasal 65
10. Pasal 77 huruf
a
11. Pasal 184 ayat
(1)
12. Pasal 188

12
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Asas

Indikator

Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran

Peraturan PerundangPasal
Undangan
Undang-Undang Nomor 40 1. Pasal 20
Tahun
2008
tentang
Penghapusan
Diskriminasi
Ras dan Etnis
Undang-Undang Nomor 2
1. Pasal 13F
Tahun 1986 sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan

Jumlah
1

1

Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun
1986tentang Peradilan

Kejelasan aturan
mengenai pihak
yang melakukan
pengawasan dan
penegakan
hukum

Umum
Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi
Manusia
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 40
Tahun
2008
tentang
Penghapusan
Diskriminasi
Ras dan Etnis
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 sebagaimana
telah beberapa kali diubah

1. Pasal 36

1

1. Pasal 18 ayat
(2)

1

1. Penjelasan
Pasal 2 ayat (1)
2. Pasal 6
3. Pasal 7 ayat (1)
4. Pasal 11
5. Pasal 18 ayat
(1) huruf d
6. Pasal 20 ayat
(4)

6

1. Pasal 16

1

1. Pasal 4

1

1. Pasal 10
2. Pasal 13

2
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan
terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan

Pasal

Jumlah

Kedua
Atas
UndangUndang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan
Umum
Undang-Undang Nomor 26
Tahun
2000
tentang
Pengadilan
Hak
Asasi
Manusia

Aturan dan
kebijakan
berdasarkan
kajian ilmiah.
Tindakan atas
peraturanperaturan yang
bertentangan
atau tumpang
tindih.
Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja.

1. Pasal 4
2. Pasal 11 ayat
(4)
3. Pasal 18
4. Pasal 28
5. Pasal 32 ayat
(3) dan (4)
6. Pasal 33 ayat
(5)
Undang-Undang Nomor 48 1. Pasal 54
Tahun
2009
tentang 2. Pasal 10 ayat
Kekuasaan Kehakiman
(1)
3. Pasal 16
4. Pasal 39
5. Pasal 54

6

Undang-Undang Nomor 8 1. Pasal 110
Tahun 1981 tentang Hukum 2. Pasal 138 ayat
Acara Pidana
(2)
3. Pasal 270
Undang-Undang Nomor 2
1. Pasal 14B
Tahun 1986 sebagaimana
2. Pasal 36B
telah beberapa kali diubah
3. Pasal 67
terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan

3

5

3

Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan
Umum
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Asas

Indikator

Peraturan PerundangUndangan

Pasal

Transparansi/
keterbukaan.
Akuntabilitas
pengelolaan

Undang-Undang Nomor 8 1. Pasal 109 ayat
Tahun 1981 tentang Hukum
(3)
Acara Pidana
Jumlah Temuan Pada Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum
Keseimbangan,
Keserasian,
dan
Keselarasan

Mengedepankan
fungsi
kepentingan
umum

Mengedepankan
prinsip kehatihatian

Undang-Undang Nomor 48
Tahun
2009
tentang
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 9
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi

Jumlah

1

52

1. Pasal 7

1

1. Pasal 26 ayat
(2)

1

1. Pasal 34 ayat (2)

1

1. Pasal 26 ayat
(1)

1

1. Pasal 11
2. Pasal 26

2

Pembatasan
kepemilikan
individu dan
korporasi
Pembatasan
kepentingan
individu dan
korporasi.
Jumlah Temuan Pada Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

6

TOTAL JUMLAH TEMUAN PADA DIMENSI KESESUAIAN MATERI MUATAN

76

Dari hasil penilaian materi muatan peraturan perundang-undangan terhadap
keterpenuhan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di peroleh
temuan terbesar yaitu adanya ketidakterpenuhan pada indikator ketertiban dan kepastian
hukum, yang ditemukan pada 12 Undang-Undang.
Sedangkan terhadap indikator pengayoman terdapat ketidakterpenuhan pada 5
Undang-Undang. hal ini sama dengan indikator Keseimbang-an, Keserasian, dan
Keselarasan juga ditemukan ketidakterpenuhan di dalam 5 Undang-Undang.
Kemudian terhadap indikator kemanusiaan ditemukan ketidakterpenuhan di dalam
3 Undang-Undang dan terhadap indikator keadilan ditemukan ketidak terpenuhan di dalam
2 Undang-Undang.
Selain hal tersebut terhadap indikator kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,
dan Bhineka Tunggal Ika tidak ditemukan norma yang bertentangan dengan asas materi
muatan tersebut.
Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi Materi Muatan
peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
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HASIL PENILAIAN DIMENSI MATERI MUATAN PUU
Keseimbangan,
Keserasian dan
Keselarasan
8%

Pengayoman
17%
Kemanusiaan
4%
Keadilan
3%

Ketertiban dan
Kepastian Hukum
68%
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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 perundang-undangan. Penilaian
akan dilakukan dengan melihat 4 (empat) indikator yakni: kewenangan; hak dan kewajiban;
perlindungan; dan penegakan hukum.
Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, hasil analisis dan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan dalam Kelompok Kerja menemukan beberapa temuan
(pasal-pasal yang memiliki potensi disharmoni) sebagai berikut::

Indikator
Kewenangan

Perundang-Undangan
Pasal
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 1. Pasal 1 angka 1
Hukum Acara Pidana
2. Pasal 1 angka 6 huruf
a dan b
3. Pasal 4
4. Pasal 5 ayat (1) huruf
b
5. Pasal 14
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 1. Pasal 10
sebagaimana telah beberapa kali diubah 2. Pasal 14A
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 3. Pasal 68C
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Jumlah
5

3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 1.
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
2.
3.
4.
5.

Pasal 4
Pasal 11 ayat (4)
Pasal 18
Pasal 28
Pasal 32 ayat (3) dan
(4)
6. Pasal 33 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 1. Pasal 31
tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 1. Pasal 18 ayat (5)
tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. Pasal 10 ayat (1)
tentang Kekuasaan Kehakiman

6

1
1

1
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Indikator

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal
1. Pasal 21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 1.
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2.
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 1.
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 2.
Korupsi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jumlah Temuan Pada Indikator Kewenangan
Undang-Undang Nomor 18
tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 48
tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 30
tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi
Jumlah Temuan Pada Indikator Hak
Undang-Undang Nomor 18
tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 48
tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 30
tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi

Jumlah
1

Pasal 1 angka 7
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 27
Pasal 39

11

Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62

10

2
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Tahun 2003 1. Pasal 1

1

Tahun 2009 1.
2.
Tahun 2002 1.
Tindak Pidana 2.

2

Pasal 56
Pasal 57
Pasal 32 ayat (1)
Pasal 34

2

5
Tahun 2003 1. Pasal 1

1

Tahun 2009 1.
2.
Tahun 2002 1.
Tindak Pidana 2.

2

Pasal 56
Pasal 57
Pasal 32 ayat (1)
Pasal 34

2
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Indikator
Perundang-Undangan
Jumlah Temuan Pada Indikator Kewajiban
Perlindungan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jumlah Temuan Pada Indikator Perlindungan
Penegakan
Hukum

Pasal

Jumlah
5

1. Pasal 1 angka 21

1

1. Pasal 34

1

1. Pasal 11
2. Pasal 26

2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 1. Pasal 1 angka 4
Hukum Acara Pidana
2. Pasal 1 angka10
3. Pasal 1 angka14
4. Pasal 1
5. angka 26 dan 27
6. Pasal 4
7. Pasal 6
8. Ayat (1)
9. Pasal 17
10. Pasal 18
11. Pasal 21 ayat (1)
12. Pasal 38 ayat (1)
13. Pasal 268 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 1. Pasal 47
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. Pasal 6 ayat (2)
tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 7
3. Pasal 9
4. Pasal 24 ayat (2)
5. Pasal 39
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 1. Pasal 21
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 2. Pasal 22
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Jumlah Temuan Pada Indikator Kewajiban
TOTAL TEMUAN PADA DIMENSI POTENSI DISHARMONI

4
13

1
5

2

21
121

Hasil penilaian terhadap potensi disharmoni pengaturan ditemukan terbanyak pada
indikator kewenangan yang permasalahan tersebut di temukan pada 10 Undang-Undang,
hal ini menunjukan bahwa pada beberapa pengaturan terdapat kewenangan yang
diberikan kepada lembaga berpotensi menyebabkan tumpang tindih dengan lembaga
lainnya serta memperluas atau menyempitkan kewenangan sebuah lembaga dari yang
seharusnya dimiliki. Kemudian terbanyak berikutnya terdapat pada indikator penegakan
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hukum di temukan pada 4 Undang-Undang, dimana beberapa penormaan berpotensi
disharmoni di dalam proses penegakannya.
Indikator yang tidak memiliki banyak temuan yaitu indikator perlindungan dan
indikator hak dan kewajiban, permasalahan norma yang muncul tidak signifikan dan hanya
ditemukan pada 3 Undang-Undang.
Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi Disharmoni
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN POTENSI DISHARMONI
PENGATURAN
Penegakan Hukum
28%

Kewenangan
54%

Perlindungan
5%
Kewajiban
7%
Hak
6%
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BAB VI
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan
tujuan yang hendak dicapai, 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 datadata 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 menemukan beberapa temuan
(pasal-pasal yang mengalami hambatan/tidak efektif dalam implementasinya) sebagai
berikut::
Indikator
Materi Hukum

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1.
tentang Hukum Acara Pidana
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pasal
Pasal 1 angka 21
Pasal 121
Pasal 144 ayat (1)
Pasal 181
Pasal 184 ayat (1)
Pasal 188
Pasal 197 ayat (1)
Pasal 244

Jumlah
11
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Indikator

Perundang-Undangan

9.
10.
11.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 1.
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1.
tentang Kekuasaan Kehakiman
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 1.
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 2.
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 1.
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jumlah Temuan Pada Indikator Materi Hukum
Kelembagaan
dan Aparatur

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1.
tentang Hukum Acara Pidana
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 1.
sebagaimana telah beberapa kali diubah 2.
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Pasal
Pasal 245 ayat (1)
Pasal 248 ayat (1)
Pasal 268 ayat (3)
Pasal 42

Jumlah

Pasal 2 ayat (4)
Pasal 54
Pasal 23 ayat (2)
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 7 ayat (1)

2

1

9

1

34
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 110
Pasal 138 ayat (2)
Pasal 277
Pasal 281
Pasal 8
Pasal 14

6

2

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 1. Pasal 28
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Pasal 32 ayat (3)
dan (4)
3. Pasal 33 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 1. Pasal 6A
tentang Grasi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 1. Pasal 3
tentang Advokat

3

1

1
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Indikator

Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jumlah Temuan Pada Indikator Kelembagaan dan Aparatur
Budaya
Hukum

1.
2.
1.
2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1.
tentang Hukum Acara Pidana
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1.
tentang Kekuasaan Kehakiman
Jumlah Temuan Pada Indikator Budaya Hukum

Pasal
Pasal 2 ayat (4)
Pasal 5 ayat (2)
Pasal 11
Pasal 26

Jumlah
2
2
17

Pasal 1 angka 25
Pasal 14 huruf f
Pasal 33
Pasal 202
Pasal 270
Pasal 2 ayat (4)

Pelayanan
Hukum

5

1
6

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1. Pasal 5 ayat (1)
tentang Hukum Acara Pidana
huruf b
2. Pasal 33
3. Pasal 56
4. Pasal 112
5. Pasal 160
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 1. Pasal 8
tentang Grasi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi
Jumlah Temuan Pada Indikator Pelayanan Hukum

5

TOTAL TEMUAN PADA DIMENSI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

63

1

6

Dari hasil penilaian efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan temuan
terbanyak pada indikator materi hukum dengan 34 pasal yang tidak efektif walaupun hanya
ditemukan dalam 5 Undang-undang. Sedangkan temuan terbanyak dari sisi jumlah undangundang terdapat pada indikator kelembagaan dan aparatur yang ditemukan di dalam 7
Undang-Undang dengan 17 pasal yang di nilai tidak efektif.
Terhadap indikator budaya hukum dan pelayanan hukum tidak diperoleh temuan
yang signifikan, masing-masing hanya ditemukan dalam 2 Undang-Undang dengan 6 pasal
bermasalah pada tiap undang-undangnya.
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Merujuk pada data di atas, komposisi temuan pada Penilaian Dimensi Efektivitas
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PUU
Pelayanan Hukum
10%
Budaya Hukum
9%

Materi Hukum
54%
Kelembagaan dan
Aparatur
27%
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BAB VII
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
Bab ini akan menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap kelima belas peraturan
perundang-undangan yang telah diinventarisasi. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan
menggunakan metode 5 dimensi. Hasil temuan disajikan per-peraturan perundangundangan. Pada setiap peraturan perundang-undangan akan dipaparkan hasil penilaian
dimensi pertama dalam satu tabel kemudian diikuti dengan penilaian dimensi kedua
sampai dengan dimensi kelima yang disajikan dalam satu tabel. Tujuan penyatuan hasil
dimensi kedua sampai dengan kelima adalah pertama-tama untuk menghindari repetisi
penuangan pasal yang memiliki masalah pada lebih dari satu dimensi. Dengan
menyatukannya dalam satu tabel, suatu pasal yang bermasalah pada lebih dari satu
dimensi akan dapat langsung terlihat dengan jelas. Pada tabel hasil analisis dimensi
pertama (tabel pertama), kolom rekomendasi akan memuat pilihan tetap, ubah, dan cabut
sedangkan pada tabel hasil analisis dimensi kedua sampai dengan dimensi kelima (tabel
kedua), kolom rekomendasi hanya akan memuat pilihan ubah atau cabut. Hal ini
dikarenakan pada tabel kedua, pasal-pasal yang dicantumkan hanyalah pasal-pasal yang
bermasalah (perlu diubah atau dicabut), sedangkan pasal-pasal yang tidak bermasalah
(dipertahankan) tidak dicantumkan.
Pada akhir sajian hasil analisis dan evaluasi setiap peraturan perundang-undangan
akan dikemukakan isu-isu penting terkait peraturan perundang-undangan tersebut (jika
ada) seperti persoalan konseptual yang perlu digali lebih jauh, kebutuhan hukum yang
belum terakomodasi, serta hal-hal lainnya yang mungkin belum cukup terjelaskan di dalam
tabel-tabel yang ada.
Sebagai catatan, pada penyajian temuan akan digunakan kode D1, D2, D3, D4, dan
D5 dengan keterangan masing-masing sebagai berikut:


D1 = Dimensi Kesesuaian Antara 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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Mengingat dimensi 3 merupakan dimensi dengan indikator terbanyak, pada penyajian
temuan, khusus untuk Dimensi 3 akan dilengkapi dengan keterangan indikator terkait
sedangkan untuk dimensi lainnya hanya akan dituliskan kodenya saja.

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

√
√

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa
tetapi secara esensi maknanya telah
mencerminkan isi dari Peraturan
Perundang-undangan .

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7
√

8

Konsideran menimbang:
telah memenuhi unsur filosofis,
sosiologis dan yuridis yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Namun yang perlu menjadi catatan
adalah perkembangan unsur sosiologis
yang
terjadi
pada
kehidupan
masyarakat,
seperti perlindungan
korban kejahatan, pemajuan HAM,
restorative justice, sehingga perlu
adanya pembaharuan di bidang hukum
acara
pidana
guna
merespon
perkembangan dan kebutuhan hukum
yang ada.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28I ayat (5) yang berisi
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-

-

-

pengaturan dan pembatasan HAM,
khususnya bagi pelaku tindak
pidana
Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 26 ayat (3) yang berisi
pengaturan hak dan kewajiban bagi
warga negara dalam proses acara
pidana
Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 ayat (3) yang berisi
pengaturan Badan-badan lain yang
fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan kehakiman.
Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24A ayat (5) yang berisi
pengaturan susunan, kedudukan,
keanggotaan dan hukum acara MA
dan badan peradilan di bawahnya.

2

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang

√

Terdapat PUU yang memerintahkan
pembentukannya, yaitu UU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

3

Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

√

Merupakan urusan pemerintahan
absolut, sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang
meliputi: a. politik luar negeri; b.
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

4

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
No
1.

PASAL

ANALISIS

Pasal 1
angka
1

Pasal 1 angka 1, berbunyi:
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1
angka

DIMENSI DAN
INDIKATOR
D4
(kewenangan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√
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No

PASAL

ANALISIS

6
huruf
a dan
b

Pasal 1 angka 6 huruf a, berbunyi:
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut
umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Pasal 1 ayat (6) huruf b.
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang
oleh undang-undang ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Permasalahan/Analisa:
Dari beberapa pengaturan di atas secara definisi
institusi Kejaksaan tidak termasuk di dalam
pengertian “Penyidik”, namun secara faktual
terdapat pengaturan yang menyebutkan “Jaksa”
berwenang melakukan penyidikan. Antara lain, UU
No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan, UU No. 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal
284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No.
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39
huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan pemberantasan Perusakan Hutan yang
menyebutkan:
“b. dalam hal hasil penyidikan belum
lengkap, penuntut umum wajib melakukan
penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari
dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga
puluh) hari”
Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari
penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut
umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan.
Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri
sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR.

2.

Pasal 1
angka
4

Rekomendasi:
Perlu merevisi ketentuan Pasal 1 angka 1 terkait
dengan definisi dari Penyidik dengan memasukan
Jaksa sebagai bagian yang dapat diidentifikasi sebagai
Penyidik.
Pasal 1 angka 4, berbunyi:
Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan.

D4
(Penegakan
Hukum)

√
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No

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Permasalahan/Analisa:
Saat ini berkembang lembaga lain yang juga
melakukan investigasi (penyelidikan) seperti PPATK,
PPNS Kehutanan, PPNS Haki yang kemungkinan
melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan?
Berarti terdapat perluasan pengertian terhadap
lembaga yang berwenang melakukan Penyeldikan.
Praktik di negara luar (Dr. Eva) tidak ada pembedaan
antara penyelidikan dengan penyidikan yang dikenal
hanya istilah “investigation”, sedangkan di Indonesia
berbeda.
Rekomendasi:
Melihat perkembangan yang ada, maka perlu adanya
perubahan terhadap definisi dari Penyelidik
(redefinisi) sehingga mampu mengakomodir proses
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga di luar
Kepolisian.
3.

Pasal
1
angka
10

Pasal 1 angka 10 berbunyi:
D3
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri
(Kepastian
untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang
Hukum)
diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau
penahanan atas permintaan tersangka atau D4 (Penegakan
keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
Hukum)
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan keadilan;
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan.

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat Putusan
Mahkamah Konstitusi
perkara nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjatuhkan
putusan terkait dengan kewenangan Pengadilan
Negeri untuk mengadili praperadilan terhadap
penetapan
tersangka,
penggeledahan,
dan
penyitaan.
Rekomendasi:
Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka
perlu merevisi terkait dengan definisi Praperadilan
dengan
memasukan
penetapan
tersangka,
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No

4.

PASAL

Pasal 1
angka
14

ANALISIS
penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari
objek Praperadilan.
Pasal 1 angka 14 berbunyi:
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
Permasalahan/Analisa:
Kata “berdasarkan bukti permulaan” berdasarkan
Putusan
Mahkamah Konstitusi perkara nomor
21/PUU-XII/2014, harus dimaknai sebagai “minimal
dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

5.

Pasal 1
angka
21

Rekomendasi:
Perlu revisi terkait dengan frasa “berdsarkan bukti
permulaan” sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi.
Pasal 1 angka 21, berbunyi:
Penahanan adalah penempatan tersangka atau
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau
penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.

DIMENSI DAN
INDIKATOR

D2
(Konsistensi
antar
ketentuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

√

D3
(Kepastian
Hukum)

D4 (Penegakan
Hukum)

D4
(Hak dan
Kewajiban)

√

D5 (Materi
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan keberadaan lembaga “Cekal” yang
sering digunakan dalam proses penanganan suatu
tindak pidana dengan membatasi seseorang untuk
berpergian ke luar negeri. Perlu terdapat pengaturan
terkait dengan Cekal menjadi salah satu bentuk
penahanan dlm suatu negara (sejenis penahanan
kota) & diperhitungkan 1/8 dari masa penahanan. Hal
ini di dasari karena Cekal merupakan pembatasan
HAM & bisa dikompensasi dlm perhitungan
pemidanaan.

6.

Pasal 1
angka
25

Rekomendasi:
Perlu revisi terkait dengan definisi penahanan dengan
memasukan unsur cekal sebagai salah satu bentuk
penahanan, dan perlu untuk membentuk pengaturan
cekal yang terkait dengan tindak pidana
Pasal 1 angka 25, berbunyi:
Pengaduan
adalah
pemberitahuan
disertai
permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada
pejabat yang berwenang untuk menindak menurut
hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana
aduan yang merugikannya.

D5 (Budaya
Hukum)

√
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No

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Permasalahan/Analisa:
Kita perlu mengetahui pembedaan antara delik biasa
dan delik aduan. Kalau delik biasa itu siapa saja
berhak mengadukan atau melaporkan dan tidak
menjadi pembatasan bagi JPU untuk melakukan
penuntutan. Di dalam VR laporan suatu delik aduan
yang dilakukan oleh bukan orang yang ditunjuk
(apakah korban atau yang dirugikan) Polisi dapat
tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan hanya
nanti ketika JPU melakukan penuntutan harus ngecek
dulu ke korban, mau atau tidak untuk meneruskan.
Rekomendasi:
Perlu untuk melakukan redefinisi frasa “pengaduan”
sehingga memungkinkan adanya perdamaian yang
diperoleh dari hasil mediasi penal, dan hal memiliki
konsekuensi
terkait
dengan
pengaturan
“Pengaduan” yang terdapat dalam Pasal 5, 7, 102,
103, 106, 108 KUHAP, sehingga terdapat ketentuan
yang menunjukan bahwa pengaduan dapat dicabut
hingga diperiksanya korban di sidang PN, hal ini juga
sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 1600
K/Pid/2009 yang menyatakan bahwa pencabutan
pengaduan yang dilakukan oleh korban walaupun
sudah tidak memenuhi syarat pasal 75 KUHP tetap
diterima, dengan pertimbangan bahwa walaupun
perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang
terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung
nilai yang tinggi yang harus diakui, karena
bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan
manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.
Atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung
menyatakan bahwa pencabutan pengaduan tersebut
dinyatakan sah sehingga penuntutan terhadap
terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
Demikian juga perlunya pengaturan terhadap
perkara ringan, agar terbuka jalan untuk
dilakukannya perdamaian dengan pelapor, hal ini
bertujuan sebagai bentuk Restoratif Justice dan
menghindari over kapasitas LP/Rutan.

7.

Pasal 1
angka
26 dan
27

Pasal 1 angka 26, berbunyi:
Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan
guna
kepentingan
penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri.

D2
(Kesesuaian
tujuan)

√
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Pasal 1 angka 27, berbunyi:
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar D4 (Penegakan
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
Hukum)
menyebut alasan dari pengetahuannya itu
Permasalahan/Analisa:
Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi perkara
nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait dengan
definisi saksi khususnya frasa “yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” berdasarkan
termasuk pula “orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan ,penuntutan,
dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Circumstantial evidence (Dr. Eva: bukti tidak
langsung) di luar negeri tidak dikenal pembedaan
antara alat bukti dan barang bukti dan yang dikenal
hanya “evidence”. Bukti tidak langsung ini pada
dasarnya akan banyak berkaitan pada banyak hal,
termasuk juga saksi. Pada frasa ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri dalam konteks saksi
tentu kita akan bingung menerjemahkannya,
batasannya seperti apa? Dan pemahaman tersebut
masih debateble dalam memahaminya di lapangan.
Rekomendasi:
Perlu ada revisi atas definisi saksi sehingga memiliki
kejelasan kedudukan yang dimaksud sebagai seorang
saksi dan juga untuk memperhatikan Putusan
Mahkamah Konstitusi terkait yang dimaksud dengan
Saksi
8.

Pasal 4

Pasal 4, berbunyi:
Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara
Republik Indonesia.

D2
(Kesesuaian
tujuan)

Permasalahan/Analisa:
Saat ini berkembang lembaga lain yang juga
melakukan investigasi (penyelidikan) seperti PPATK,
PPNS Kehutanan, PPNS Haki yang kemungkinan
melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan?
Berarti terdapat perluasan pengertian terhadap
lembaga yang berwenang melakukan Penyeldikan.

D3 (Ketertiban
dan Kepastian
Hukum)

√

D4
(Penegakan
Hukum,
Kewenangan)
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Praktik di negara luar (Dr. Eva) tidak ada pembedaan
antara penyelidikan dengan penyidikan yang dikenal
hanya istilah “investigation”, sedangkan di Indonesia
berbeda.
Rekomendasi:
Melihat perkembangan yang ada, maka perlu adanya
perubahan terhadap definisi dari Penyelidik
(redefinisi) karena di dalam perkembangannya
terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai “Penyelidik” tidak terbatas
pada “pejabat polisi negara Republik Indonesia”
Sebagai perbandingan lihat:
- Pasal 19 dan penjelasan Pasal 19 UU Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
disebutkan: pelaksanaan "penyelidikan" dalam
ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian
tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
dalam lingkup projustisia.
Pasal 38, 39, 43, 44 UU 30 Tahun 2002 tentang KPK
yang berisi ketentuan mengenai “Penyelidik” di
Komisi Pemberantasan Korupsi.
9.

Pasal 5
ayat
(1)
huruf
a
angka
4

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, berbunyi:
Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
..........
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung-jawab.

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

D3 (Kepastian
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 4: memiliki
ketidakjelasan rumusan dan bersifat multi
interpretasi, frasa “tindakan lain menurut hukum
yang bertangung-jawab” tidak berisi kepastian
hukum karena tidak memiliki batasan terhadap
“tanggung-jawab” yang dimaksud.
Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah
tindakan dari penyelidik untuk kepentingan
penyelidikan dengan syarat:
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang
mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan
termasuk dalam lingkungan jabatannya;
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d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan
keadaan memaksa;
e. menghormati hak asasi manusia.
Untuk syarat huruf a dan huruf e sangat abstrak dan
tidak jelas bentuknya karena semua perbuatan atau
tindakan apapun tentunya tidak boleh bertentangan
dengan suatu aturan hukum dan juga harus
menghormati HAM, sedangkan untuk syarat b sampai
dengan d selaku seorang polisi (sebagai penyelidik)
dapat saja melakukan sesuatu yang sebenarnya ruang
lingkup kewenangan penyidik dilakukan oleh seorang
polisi yang bukan sebagai penyidik. Selain bersifat
abstrak, kewenangan penyidik juga dapat dijadikan
pasal “karet” untuk melakukan tindakan yang bersifat
upaya paksa dengan pertimbangan penjelasan huruf
b s/d d meskipun ada batasan a dan e. Selain itu, jika
hal tersebut terkait dengan kewenangan atau
bersinggungan dengan upaya paksa maka hal
tersebut harus diatur dalam Undang-Undang bukan
berdasarkan hukum karena makna hukum itu sangat
luas.

10.

Pasal 5
ayat
(1)
huruf
b

Rekomendasi:
Perlu dilakukan revisi terhadap frasa “tindakan lain
menurut hukum yang bertanggung-jawab”, karena
hukum acara merupakan hukum formil yang harus
jelas pokok pengaturannya sehingga tidak terjadi
pelanggaran hukum yang ada.
Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbunyi:
b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan
berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada
penyidik.

D4
(Kewenangan)

√

D5
(Pelayanan
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Ditemukan perluasan kewenangan “Penyelidik” yang
terdapat di dalam Pasal 19 Nomor 26 Tahun 2000
tentang
Pengadilan
HAM,
yaitu:
- memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang
diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
- memanggil saksi untuk diminta dan didengar
kesaksiannya;
- memanggil pihak terkait untuk memberikan
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keterangan secara tertulis atau menyerahkan
dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
Sehingga terdapat potensi overlaping/ tumpang
tindah kewenangan seorang “Penyelidik”.
Dalam proses olah TKP pihak penyidik menggunakan
alat “Police Line/Garis Polisi” yang untuk membatasi
dan mengamankan alat bukti,
Namun saat ini belum terdapat aturan yang mengatur
penggunaan “police line” padahal fungsi dari police
line selain untuk mengamankan TKP juga merupakan
pembatasan hak atas suatu benda/wilayah sehingga
seharusnya merupakan pokok yang perlu diatur.
Rekomendasi:
- Revisi atas Pasal 19 Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM, karena fungsi
penyelidik yang ada di Undang-Undang tersebut
melampaui kewenangan seorang Penyelidik
- Revisi atas Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan
menambahkan pengaturan terkait penggunaan
“police line”
11.

Pasal 6
Ayat
(1)

Pasal 6
(1) Penyidik adalah :
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang.

D4
(penegakan
hukum)

√

Permasalahan/Analisa:
Perumusan pasal di atas tidak sinkron dengan
ketentuan yang ada pada Pasal 284 ayat (2) dan Pasal
17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang menyebutkan ada pejabat lain dari
suatu lembaga yang diberi kewenangan sebagai
penyidik oleh Undang-Undang seperti Jaksa, sehingga
seharusnya hal tersebut disebutkan secara eksplisit
dalam KUHAP, karena di berbagai Undang-Undang
telah membuka ruang selain yang disebut dalam
ketentuan KUHAP tersebut, seperti penyidik BNN,
Jaksa selaku penyidik, perwira TNI Angkatan Laut
selaku penyidik.
Rekomendasi:
Revisi
atas
ketentuan
tersebut,
dengan
melimitatifkan sebatas Polri dan PPNS, karena pada
kenyataannya terdapat institusi yang melaksanakan
fungsi penyidikan di luar institusi Polri dan PPNS
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ayat
(1)
huruf i

Pasal 7 ayat (1), berbunyi:
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
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kewajibannya mempunyai wewenang:
a....
b...
.......j. mengadakan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung jawab.

DIMENSI DAN
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(Kesesuaian
dengan
tujuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

D3 (Kepastian
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j memiliki
ketidakjelasan rumusan dan bersifat multi
interpretasi, frasa “tindakan lain menurut hukum
yang bertangung-jawab” tidak berisi kepastian
hukum karena tidak memiliki batasan terhadap
“tanggung-jawab” yang dimaksud.

13.

Pasal
14

Rekomendasi:
Perlu dilakukan revisi terhadap frasa “tindakan lain
menurut hukum yang bertanggung-jawab”, karena
hukum acara merupakan hukum formil yang harus
jelas pokok pengaturannya sehingga tidak terjadi
pelanggaran hukum yang ada.
Pasal 14, menyebutkan:
Penuntut umum mempunyai wewenang :
a. menerima dan memeriksa berkas perkara
penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan
penyidikan dari penyidik;

D4
(kewenangan)

Permasalahan/Analisa:
Terdapat disharmoni dengan peraturan yang
berbeda, yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 39 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan
yang menyebutkan:
“b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap,
penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling
lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari”
Rekomendasi:
Revisi atas ketentuan Pasal 39 huruf b UU No. 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan
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Perusakan Hutan, sehingga fungsi penuntutan tidak
tercampur dengan penyidikan.
Jika berdasar pada KUHAP maka seharusnya
mekanisme yang ditempuh adalah “pra penuntutan”
14.

Pasal
14
huruf f

Pasal 14 huruf f, berbunyi:
Penuntut umum mempunyai wewenang :
a. .....
b. ....
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa
tentang ketentuan hari dan waktu perkara
disidangkan yang disertai surat panggilan, baik
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang
pada sidang yang telah ditentukan;

D5 (Budaya
Hukum)

√

D2
(Konsistensi)

√

D2
(Konsistensi

√

Permasalahan/Analisa:
Saat ini telah berkembang teknologi komunikasi dan
informasi namun apakah dapat mengakomodir
perkembangan teknologi saat ini terkait dengan surat
panggilan yang memanfaatkan alat telekomunikasi
seperti: pos tercatat, fax dan/atau email dengan tidak
menghilangkan kedudukannya sebagai panggilan
yang sah dan patut.

15.

Pasal
14
huruf
h

Rekomendasi:
Perlu terdapat pengaturan kualifikasi surat panggilan
yang sah dan patut
Pasal 14 huruf, berbunyi:
Penuntut umum mempunyai wewenang :
a. .....
b. ....
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
Permasalahan/Analisa:
Nomenklatur yang terdapat dalam Pasal 14 huruf h
tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)
huruf a. Dalam Pasal 14 huruf h menggunakan istilah
“demi kepentingan hukum” tetapi dalam Pasal 140
ayat (2) huruf a menggunakan hanya menggunakan
istilah “demi hukum”. Apakah ada perbedaan “demi
kepentingan hukum” dengan demi hukum”

16.

Pasal
17

Rekomendasi:
Revisi untuk mengganti frasa “demi kepentingan
hukum” menjadi frasa “demi hukum”.
Pasal 17 berbunyi:
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D3
(Kepastian
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Kata “bukti permulaan yang cukup” berdasarkan
Putusan
Mahkamah Konstitusi perkara nomor
21/PUU-XII/2014, harus dimaknai sebagai “minimal D4 (Penegakan
dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
Hukum)
Rekomendasi:
Revisi frasa “bukti permulaan yang cukup” menjadi
“minimal dua alat bukti”
17.

Pasal
18

Pasal 18 ayat (3), berbunyi:
(1)....
(2) ....
(3) Tembusan surat perintah penangkapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diberikan
kepada keluarganya segera setelah
penangkapan dilakukan.

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

D3
(Kepastian
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan Frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3)
KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak D4 (Penegakan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
Hukum)
tidak dimaknai ‘segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh)
hari’,” Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013
Namun putusan MK ini membawa implikasi terhadap
kondisi daerah yang terpencil yang membutuhkan
waktu perjalanan sampai dengan empat belas hari
(transportasi kapal laut yg hanya datang seminggu
sekali) jika nanti di praperadilankan maka bisa
menjadi tidak sah surat perintah penangkapannya

18.

Pasal
21
ayat
(1)

Rekomendasi:
Meninjau ulang putusan MK dengan membuat
rumusan baru yang memperhatikan kondisi wilayah
di Indonesia (sekurang-kurangnya 14 hari)
Pasal 21 ayat (1), berbunyi:
(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan
dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa
yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

D3
(Kepastian
Hukum)
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merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi tindak pidana.
Permasalahan/Analisa:
Kata “bukti cukup” berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi perkara nomor 21/PUU-XII/2014, harus
dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang
termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

19.

Pasal
30

Rekomendasi:
- Perlu revisi frasa “bukti cukup” menjadi “minimal
dua alat bukti”
- Kemudian
perlu
adanya
penambahan
pengaturan baru terhadap Syarat Subjektif
Penahanan yakni: “apabila tidak menghadiri
panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang
sah”, hal ini bertujuan untuk mempermudah
proses penyidikan.
Pasal 30, menyebutkan:
Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana
tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27
dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan
sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak
sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti
kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud
dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

D4 (Penegakan
Hukum)

D3

√

(Kejelasan
aturan dalam
penyelesaian
konflik)

Permasalahan/Analisa:
Saat ini terdapat UU terkait dengan Hak-hak Korban
yang terdapat dlm UU Perlin-dungan Saksi & Korban
namun di dalam ketentuan KUHAP sama sekali belum
terdapat
pengaturan
terkait
ganti
rugi/kompensasi/restitusi bagi korban dan saksi

20.

Pasal
33

Rekomendasi:
Perlu adanya pengaturan terkait hak ganti
rugi/kompensasi/restitusi bagi korban dan saksi
untuk dimasukan dlm KUHAP
Pasal 33 ayat (4) dan (5), berbunyi:
(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh
kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang
saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak
atau tidak hadir.
(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau
menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara

D3
(Jaminan
terhadap
perlindungan
masyarakat)

√

D5 (Budaya
Hukum dan
Pelayanan
Hukum)
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dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau
penghuni rumah yang bersangkutan.
Permasalahan/Analisa:
Bagaimana jika kebutuhan penggledahan mendesak
terkait barang bukti yang mudah hilang, tentu akan
menyulitkan jika terdapat ketentuan “dalam hal
tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”
Rekomendasi:
Perlu perubahan pengaturan terkait penggeledahan
rumah yang cukup disaksikan pengurus lingkungan &
petugas keamanan atau tetangga setempat (tidak
ada pembedaan menolak atau menyetujui geledah
sebagaimana diatur angka (4)), hal ini dimaksudkan
agar memudahkan proses penyidikan.
Menambahkan ketentuan yg terdapat dalam angka
(5) terkait Berita Acara Penggeledahan diberikan
pada 2 org saksi penggeledahan (selain penghuni
rumah), hal ini agar saksi penggeledahan mengetahui
benda apa saja yang diambil/disita.
21.

Pasal
34
ayat
(2)

Pasal 34 ayat (2), berbunyi:
Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan
seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak
diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku
dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang
berhubungan dengan tindak pidana yang
bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan
dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang
diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana tersebut dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri
setempat guna memperoleh persetujuannya.

D2
(Konsistensi)

√

D3
(Mengedepa

nkan prinsip
kehatihatian)

Permasalahan/Analisa:
Sehubungan dengan persetujuan penggeledahan
tersebut tidak jelas batas waktu kapan penyidik
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri
setempat guna memperoleh persetujuan. Batasan
waktu hanya menyebutkan segera yang tentunya
akan menimbulkan multi tafsir dan berpotensi
menimbulkan masalah dalam penerapannya.
Rekomendasi:
Perlu merevisi frasa “segera” sehingga jelas batasan
waktu dan memilki kepastian hukum
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Pasal
38
ayat
(1)

Pasal 38 ayat (1), berbunyi:
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik
dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

D4
(kewenangan,
penegakan
hukum)

√

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan tersebut disharmoni dengan ketentuan
Pasal 81 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU terkait
dengan kewenangan Penyidik, pada UU TPPU hakim
memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk
melakukan penyitaan dan Pasal 18 ayat (2) sita
eksekusi oleh Jaksa jika tidak membayar uang
pengganti selama satu bulan.
Rekomendasi:
Revisi ketentuan Pasal 81 UU No. 8 Tahun 2010 agar
sinkron dengan ketentuan yang terdapat dalam
KUHAP

23.

Pasal
38
ayat
(2)

Pasal 38 ayat (2), menyebutkan:
(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih
dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1)
penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas
benda bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri
setempat guna memperoleh persetujuannya.

D3
Jaminan
Perlindungan
Masyarakat

Permasalahan/Analisa:
Frasa segera diatas tidak jelas terkait dengan batasan
waktu yang dibutuhkan.
Perlu ada penegasan pengaturan terkait frasa
“segera” pada ayat (2) dibatasi dengan “wajib
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam
waktu 2 minggu setelahnya”. Sehingga terdapat
kejelasan tenggang waktu dan tertib administrasi dan
pengawasannya.
Rekomendasi:
Perlu merevisi frasa “segera” sehingga jelas batasan
waktu dan memilki kepastian hukum
24.

Pasal
44

Pasal 44 , berbunyi:
(1) Benda sitaan disimpan dalam
penyimpanan benda sitaan negara.

rumah

D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)
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(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada
pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda
tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun
juga.
Permasalahan/Analisa:
Di dalam praktik saat ini keberadaan rumah
penyimpanan benda sitaan negara tidak optimal
karena adanya keterbatasan sarana dan anggaran
untuk merawat benda sitaan.
Untuk daerah tertentu ketentuan ayat (1) sulit
diterapkan karena lokasi Rupbasan tidak sampai ke
daerah pelosok dan terkadang bertolak belakang dari
prisip sederhana, cepat dan biaya murah.
Sering terjadi penyalahgunaan benda sitaan, misalkan
terhadap benda bergerak (kendaraan dengan istilah
pinjam pakai).
Rekomendasi:
Secara konsekuen negara perlu memberikan
penyediaan anggaran yang mencukupi di dalam
melakukan pengelolaan benda sitaan atau jika negara
tidak memiliki anggaran maka bisa melakukan
percepatan lelang demi hukum.
25.

Pasal
45

Pasal 45, berbunyi:
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang
dapat lekas rusak atau yang membahayakan,
sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai
putusan pengadilan terhadap perkara yang
bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap
atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan
menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan
persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil
tindakan sebagai berikut :
a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau
penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang
atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut
umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau
kuasanya;
b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan,
maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual
lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang
menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh
terdakwa atau kuasanya.

D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

√
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(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang
berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin
disisihkan sebagian dari benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang
untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas
untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau
untuk dimusnahkan.
Permasalahan/Analisa:
Saat ini sering terjadi penurunan nilai dari barang
sitaan akibat keterbatasan anggaran untuk
pemeliharaan/penjagaan barang sitaan sehingga
benda sitaan menjadi tidak berharga baik untuk
negara ataupun tersangka.
Rekomendasi:
Perlu terdapat tambahan pengaturan tidak hanya
benda sitaan yang “dapat lekas rusak” atau “yang
membahayakan” tetapi termasuk juga benda yang
memiliki
tingkat
penyusutan
tinggi
dan
membutuhkan keberkalaan perawatan wajib dilelang
dgn ijin KPN atas usul Penyidik atau Tersangka/PH,
hal ini dimaksudkan agar negara atau Tersangka tidak
dirugikan
26.

Pasal
50

Pasal 50, berbunyi:
1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan
oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada
penuntut umum.
2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke
pengadilan oleh penuntut umum.
3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

D2
(Kesesuaian
Tujuan)

√

D3 (jaminan
perlindungan
masyarakat)

Permasalahan/Analisa:
Terdapat frasa “segera” yang tidak memiliki kepastian
hukum, hal ini penting untuk direvisi agar tidak terjadi
“gantung perkara” sehingga akan merugikan orang
yang disangka/dituduh melakukan tindak pidana.
Rekomendasi:
Perlu revisi atas frasa “segera” sehingga diperoleh
pengaturan waktu yang jelas sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang dari aparatur penegak
hukum.
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PASAL

ANALISIS

Pasal
56

Pasal 56, berbunyi:
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu
yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih
yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasihat hukum bagi mereka.
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk
bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

DIMENSI DAN
INDIKATOR
D3
(jaminan
perlindungan
masyarakat)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

D5 (Pelayanan
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Perkembangan saat ini kebutuhan akan bantuan
hukum tidak semata mata melindungi HAM
tersangka, namun saat ini baik saksi dan korban
merupakan subjek yang perlu dilindungi HAM nya,
oleh sebab itu perlu adanya perubahan dalam hal
tidak hanya tersangka dan terdakwa saja yang perlu
di dampingi pengacara namun termasuk juga Saksi,
Korban, Tersangka, Terperiksa dan Terdakwa berhak
didampingi pengacara, dan hal ini tidak hanya untuk
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, tetapi
berhak untuk semua jenis tindak pidana, hal ini sesuai
dengan:
- Diatur dlm Perkapolri 8/2009
- Sesuai UU Perlindungan Saksi & Korban, UU
HAM & ICCPR

28.

Pasal
65

Rekomendasi:
Perlu revisi atas pengaturan di atas dengan
memasukan saksi, korban, tersangka, terperiksa dan
terdakwa sebagai subjek penerima bantuan hukum
Pasal 65, berbunyi:
Tersangka
atau
terdakwa
berhak
untuk
mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau
seseorang yang memiliki keahlian khusus guna
memberikan keterangan yang menguntungkan bagi
dirinya.
Permasalahan/Analisa:
Pasal di atas terkait dengan Kata “saksi” berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
perkara
nomor
Nomor 65/PUU-VIII/2010, termasuk
pula “orang yang dapat memberikan keterangan

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

D3
(Kepastian
Hukum)
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dalam rangka penyidikan ,penuntutan, dan peradilan
suatu tindak pidana yang tidak selalu ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Rekomendasi:
Perlu ada revisi atas definisi saksi sehingga memiliki
kejelasan kedudukan yang dimaksud sebagai seorang
saksi dan juga untuk memperhatikan Putusan
Mahkamah Konstitusi terkait yang dimaksud dengan
Saksi
29.

Pasal
69

Pasal 69, berbunyi:
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka
sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat
pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan
dalam undang-undang ini.

D3
(jaminan
perlindungan
masyarakat)

√

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

Permasalahan/Analisa:
Seringkali penyidik telah melakukan pemeriksaan
sebelum penasihat hukum datang mendampingi, dan
seringkali hal tersebut terjadi potensi pelanggaran
HAM si terperiksa, oleh sebab itu perlu terdapat
penambahan frasa: Pengambilan keterangan belum
dapat
dimulai
sebelum
pengacara
hadir
mendampingi, hal ini juga sejalan dengan Perkapolri
8/2009.

30.

Pasal
77
huruf
a

Rekomendasi:
Perlu terdapat revisi terhadap pasal tersebut dengan
menambah ketentuan bahwa “Pengambilan
keterangan belum dapat dimulai sebelum pengacara
hadir mendampingi”
Pasal 77 huruf a, menyebutkan:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang ini tentang : (a.) sah atau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan;
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat Putusan
Mahkamah Konstitusi
perkara nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjatuhkan
putusan terkait dengan kewenangan Pengadilan
Negeri untuk mengadili praperadilan terhadap
penetapan
tersangka,
penggeledahan,
dan
penyitaan.

D3
(Kepastian
Hukum)

Rekomendasi:
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Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka
perlu merevisi terkait dengan definisi Praperadilan
dengan
memasukan
penetapan
tersangka,
penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari
objek Praperadilan.
31.

Pasal
80

Pasal 80, berbunyi:
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan dapat
diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau
pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat putusan MK bernomor 98/PUUX/2012 yang mendefinisikai Frasa ‘…pihak ketiga yang
berkepentingan…’ yang terdapat dalam Pasal 80
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi
korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat
atau organisasi kemasyarakatan”.

32.

Pasal
109
ayat
(3)

Rekomendasi:
Perlu revisi atas penjelasan pasal di atas dengan
memasukan pihak ketiga termasuk saksi korban atau
pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan
Pasal 109 ayat (3), berbunyi:
Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2)
dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan
mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik
dan penuntut umum.

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

D3
(Kepastian
Hukum)

D3
(jaminan
perlindungan
masyarakat,
akuntabilitas/t
ransparansi)

√

Permasalahan/Analisa:
Dalam ketentuan tersebut disebutkan jika
penghentian pennyidikan dilakukan oleh PPNS maka
pemberitahuannya disampaikan kepada penyidik dan
penuntut umum dan tidak menyebutkan tersangka
dan keluarganya. Jika dilihat penjelasan pasal demi
pasal juga tidak jelas meskipun dalam praktek dapat
dipahami. Oleh karena hukum pidana tersebut harus
bersifat tegas dan jelas maka rumusan Pasal 109 ayat
(3) perlu direformulasi ulang. Karena tidak ada
ketetuan untuk mewajibkan penyidik Polri untuk
menyampaikan pemberitahuan dari PPNS tersebut
kepada tersangka atau keluarga. Selain itu, jika PPNS
72
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diberi kewenangan (dalam UU tersendiri)
menghentikan penyidikan (melekat padanya) kenapa
yang bersangkutan tidak langsung menyampaikan ke
tersangka atau keluarganya (asas cepat, sederhana
dan biaya ringan).

33.

Pasal
110

Rekomendasi:
Perlu revisi di atas dengan mengatur mengenai
penyampaian ke penyidik dimaksud adalah penyidik
Polri dan penyidik Polri diwajibkan untuk
menyampaikan ke tersangka atau keluarga.
Pasal 110 , berbunyi:
(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan
penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan
berkas perkara itu kepada penuntut umum.
(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa
hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang
lengkap, penuntut umum segera mengembalikan
berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk
untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil
penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera
melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan
petunjuk
dari penuntut umum.
(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam
waktu empat belas hari penuntut umum tidak
mengembalikan hasil penyidikan atau apabila
sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum
kepada penyidik.

D3
(Memberikan

√

pedoman
hubungan
tata kerja)
D5
(Kelembagaa
n dan
Aparatur)

Permasalahan/Analisa:
Di dalam proses penyidikan seringkali terjadi bolak
balik perkara antara JPU dan Penyidik sehingga
seringkali memaksakan keterpenuhan unsur pidana,
meskipun kenyataanya tidka terdapat unsur pidana
dalam perbuatan tersebut untuk itu perlu terdapat
pengaturan terkait Pengembalian berkas (P-19) dari
Jaksa ke Penyidik paling banyak 3 kali dalam waktu
paling lama 30 hari. P-19 yg ke 3 hrs dgn saran
penghentian penyidikan (demi hukum)
Hal ini agar terdapat kepastian waktu penyidikan &
status Tersangka tidak terus melekat, dan masih
dapat dibuka kembali kasus tersebut jika diperoleh
bukti baru (Novum)
Rekomendasi:
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Perlu adanya penambahan pengaturan terkait batas
waktu pengembalian berkas penyidikan kepada JPU
agar terdapat kepastian hukum
34.

Pasal
112

Pasal 112, berbunyi:
(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan
menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas,
berwenang memanggil tersangka dan saksi yang
dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat
panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang
waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan
hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan
tersebut.
(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada
penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil
sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk
membawa kepadanya.

D3 (Jaminan
perlindungan
masyarakat)

√

D5 (Pelayanan
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Perlu adanya pengaturan
terkait dengan
kelengkapan
surat
pemanggilan
untuk
mencantumkan (Hak di dampingi pengacara atau
memperoleh bantuan hukum), karena untuk
mempermudah proses pemeriksaan.
Rekomendasi:
Perlu adanya penambahan pengaturan untuk
mencantumkan “Hak di dampingi pengacara atau
memperoleh bantuan hukum”
35.

Pasal
121

Pasal 121, berbunyi:
Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera
membuat berita acara yang diberi tanggal dan
memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan
menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu
tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal
dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka,
catatan mengenai. akta dan atau benda serta segala
sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan
penyelesaian perkara.

D5 (Materi
Hukum)

√

Permasalahan/analisa:
Saat ini sering digunakan istilah gelar perkara untuk
menjelaskan sebuah perbuatan memenuhi unsur
tindak pidana. Oleh sebab itu praktik kebiasaan
tersebut akan lebih baik jika diformilkan ke dalam
KUHAP, sehingga Tersangka/PH dapat penjelasan

74

No

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

atas persangkaan, identitas pelapor & alat bukti yg
dimiliki penyidik, hal ini untuk:
- Hindari Praperadilan
- Terdakwa/PH memahami posisi hukumnya
(tidak berkelit)
- Transparansi
Rekomendasi:
Perlu menambahkan aturan yang terkait dengan
pelaksanaan mekanisme gelar perkara.
36.

Pasal
138
ayat
(2)

Pasal 138 ayat (2), berbunyi:
Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap,
penuntut umum mengembalikan berkas perkara
kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang
harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu
empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,
penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas
perkara itu kepada penuntut umum.

D3
(memberikan
pedoman tata
kerja)

√

D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

Permasalahan/analisa:
Ketentuan tersebut tidak menjelaskan konsekuensi
jika penyidik tidak mengembalikan berkas perkara
kepada penuntut umum (berbeda dengan PU jika
tidak mengembalikan dalam waktu 14 hari vide Pasal
110 ayat (4))
setelah melakukan penyidikan
tambahan. Selain itu, juga tidak ada pengaturan apa
yang harus dilakukan oleh penuntut umum jika
berkas perkara tidak dikembalikan setelah melewati
waktu 14 hari.
Untuk perkara tertentu yang sulit pembuktiannya,
terkadang waktu 14 hari tersebut tidak cukup, namun
buka berarti tidak perlu adanya mekanisme kontrol
bagi penyidik untuk tidak menyepelekan jangka
waktu tersebut.
Kadang kala penyidik mendasari ketentuan tersebut
untuk menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut
Umum meskipun pentunjuk yang diberikan Penuntut
Umum belum dapat terpenuhi sehingga terjadi bolak
balik berkas perkara (P-18, P19) dan mekam waktu
yang cukup panjang karena Penuntut Umum juga
diberi waktu untuk meneliti dan mengembalikan
berkas perkara. (14 hari waktu terbuang yang
seharusnya dapat digunakan untuk penyidikan
tambahan)

Rekomendasi:
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Perlu terdapat pengaturan yang memuat norma jika
penyidikan tambahan belum selesai (dalam waktu
14 hari) penyidik harus memberitahukan
perkembangan penyidikan (Lapbangdik) kepada
Penuntut Umum dengan menyebutkan kendala
dalam proses penyidikan yang dilakukan secara
tertulis dan lisan dengan cara berkoordinasi.
Lapbangdik dan koordiansi dilakukan 14 hari sekali
(untuk singkronisasi dengan waktu dalam ketentuan
Pasal 138 ayat (2). Bedasarkan hasil koordinasi
Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk baru.
Jika hal tersebut tidak dilakukan maka penyidikan
dianggap telah dihentikan (pada titik ini berlaku
ketentuan praperadilan).

37.

Pasal
144
ayat
(1)

Pasal 144 ayat (1), berbunyi:
Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan
sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik
dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun
untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

D2
(Kesesuaian
Tujuan)

v

D5 (Materi
Hukum)

Permasalahan/analisa:
Mengenai istilah/kata “mengubah”, dalam norma
tersebut diatur bahwa Penuntut Umum dapat
mengubah surat dakwaan dengan tujuan untuk
penyempurnaan
atau
tidak
melanjutkan
penuntutannya.
Penggunaan
istilah/kata
“mengubah” kurang tepat karena esensi dari
mengubah tidak menghilangkan, mengahapus atau
membuat tidak ada namun jika dilihat dari salah satu
tujuannya
adalah
“tidak
melanjutkan
penuntutannya” dan mengacu pada Pasal 14 huruf h
dan i jo Pasal 140 ayat (2) huruf a maka maksud tidak
melanjutkan tersebut adalah menghentikan
penuntutan.
Rekomendasi:
Perlu revisi dengan mengganti frasa “mengubah”
menjadi “mencabut” atau “menarik” atau istilah lain
yang tepat padanannya untuk mengakomodir tujuan
“tidak melanjutkan penuntutannya”.
38.

Pasal
160

Pasal 160, berbunyi:
(1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang
demi seorang menurut urutan yang dipandang
sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah

D5 (Pelayanan
Hukum)

√
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mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa
atau penasihat hukum;
b. Yang pertama-tama didengar keterangannya
adalah korban yang menjadi saksi;
c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan
maupun yang memberatkan terdakwa yang
tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau
yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum
atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang
atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua
sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
(2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi
keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir,
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya
apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa
melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan
serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda
dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau
apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah
bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut cara
agamanya masing-masing, bahwa ia akan
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak
lain daripada yang sebenarnya.
(4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi
atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi
atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Permasalahan/analisa:
Saat ini telah berkembang teknologi komunikasi
seperti pemanfaatan teleconference, untuk itu perlu
ada pemikiran untuk memanfaatkan teknologi
komunikasi ke dalam persidangan dengan tidak
menghilangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan.
Rekomendasi:
Perlu terdapat pengaturan terkait dengan
pemanfaatan teknologi teleconference terhadap
pemeriksaan saksi
39.

Pasal
181

Pasal 181, berbunyi:
(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada
terdakwa segala barang bukti dan menanyakan
kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan

D5 (Materi
Hukum)

√
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memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 undang-undang ini.
(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim
ketua sidang kepada saksi.
(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim
ketua sidang membacakan atau memperlihatkan
surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi
dan selanjutnya minta keterangan seperlunya
tentang hal itu.

Permasalahan/analisa:
Perlu terdapat pengaturan terkait Bukti surat
Terdakwa/PH untuk diajukan setelah Putusan Sela
atau sebelum pemeriksaan saksi, hal ini bertujuan
untuk:
- Agar semua bukti surat bs dikuatkan
keterangan saksi-saksi
- Agar bukti surat dipertimbangkan Requisitoir
JPU

40.

Pasal
184
ayat
(1)

Rekomendasi:
Penambahan pengaturan yang menerangkan bahwa
Bukti surat Terdakwa/PH untuk diajukan setelah
Putusan Sela atau sebelum pemeriksaan saksi.
Pasal 184 ayat (1), berbunyi:
(1) Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b.
keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan
terdakwa.
Permasalahan/analisa:
Kata “saksi” berdasarkan Putusan
Mahkamah
Konstitusi perkara nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010,
termasuk pula “orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan ,penuntutan,
dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

v

D3
(Kepastian
Hukum)
D5 (Materi
Hukum)

Keterangan Terdakwa bukan alat bukti (saat sidang
bisa menjadi alat bukti pengetahuan Hakim), hal ini
untuk Hindari tindakan kekerasan/intimidasi thd
Tersangka krn ingin dapat pengakuan Tersangka.
Bukti Surat tidak perlu dilegalisasi Panitera (terjadi di
beberapa pengadilan), hal ini bertujuan agar: Hakim
akan memeriksa keasliannya dlm persidangan; dam
untuk menghindari perbedaan catatan keaslian
antara Panitera dengan Hakim.
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Terkait dengan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016
yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat
bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara
perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana, benda yang
diperoleh dari tindak pidana atau benda yang
menunjukkan terjadinya tindak pidana. Selain itu
majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah
harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak
maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki
nilai pembuktian. Hal yang menunjukkan bahwa
putusan
Mahkamah
Konstitusi
tersebut
penggabungan mengenai kedudukan atas alat bukti
informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan
cara perolehan yang salah alat bukti tersebut.
Terkait dengan penggabungan ini dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016,
terdapat perbedaan pendapat atau diessenting
opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo yang setuju
dengan pendapat ahli dari presiden Dr. Edmon
Makarim, S.Kom, S.H., LL.M. Dalam hal ini perlu
dipisahkan antara alat bukti dan cara perolehannya,
sehingga semua informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah
adapun cara perolehannya merupakan cara yang lain.
Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa UU ITE telah
mengatur mengenai cara perolehan informasi
elektronik dan/atau dokumen

41.

Pasal
188

Rekomendasi:
Perlu terdapat revisi yang menjelaskan kedudukan
alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana,
sehingga dapat lebih memberi kepastian hukum bagi
pencari keadilan.
Pasal 188, berbunyi:
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau
keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat diperoleh dari :
a. keterangan saksi;

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

D3
(Kepastian
Hukum)
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kesaksamaan berdasarkan hati
nuraninya.
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Permasalahan/analisa:
Alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti
petunjuk yang berada dalam pasal 188 ayat (2)
KUHAP yang artinya alat bukti elektronik bukanlah
alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana lima alat
bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP,
namun pasca adanya putusan Makamah Konstitusi
Nomor
20/PUU-XIV/2016
maka
“Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen
elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya
yang ditetapkan berdasarkan undang-undang
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU
No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik ”.
Dalam kasus-kasus pidana ke depan maka seluruh
dokumen elektronik/informasi elektronik dalam
penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan
sebagai bukti/petunjuk jika tidak memenuhi syarat
yang di putuskan oleh MK yakni “...atas permintaan
kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak
hukum lainnya...”, muncul permasalahan “apakah
rekaman tindak pidana, misalnya pembunuhan,
perkosaan, pencurian dengan pemberatan yang
diambil oleh pribadi (bukan Apgakum) yang ada
dalam sebuah tempat yang privat/bukan publik tidak
dapat menjadi bukti/Petunjuk dalam Peradilan?”
UU ITE memperluas alat bukti yang sah sesuai dengan
hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
Padahal Bukti elektronik pada dasarnya adalah
barang bukti yang pengaturannya tunduk kepada
ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 ayat
(1) huruf c dan yang masih harus di validasi ulang oleh
Ahli agar bukti elektronik tersebut dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
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dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan
suatu keadaan sesuai ketentuan Pasal 6 UU ITE.
Pada saat ini sistem peradilan pidana Indonesia telah
membuat pemisahan antara alat bukti dan barang
bukti. Ketentuan mengenai alat bukti diatur
berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Sementara ketentuan barang
bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, oleh
sebab itu perlu pengaturan ulang kedudukan bukti
elektronik terutama dalam penggunaannya dalam
sistem peradilan pidana, apakah tepat sebagai alat
bukti atau cukup masuk sebagai barang bukti.

42.

Pasal
197
ayat
(1)

Rekomendasi:
Perlu terdapat revisi yang menjelaskan kedudukan
alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana,
sehingga dapat lebih memberi kepastian hukum bagi
pencari keadilan.
Pasal 197, berbunyi:
(1) Surat putusan pemidanaan memuat :
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA";
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama dan pekerjaan terdakwa;
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat
dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas
mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan
terdakwa;
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam
surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan
pasal peraturan perundag-undangan yang
menjadi dasar hukum dari putusan, disertai
keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan terdakwa;
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah
majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh
hakim tunggal;
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan
telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan

D5 (Materi
Hukum)

v
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tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara
dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya
yang pasti dan ketentuan mengenai barang
bukti;
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu
atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu,
jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap
dalam'tahanan atau dibebaskan;
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut
umum, nama hakim yang memutus dan nama
panitera;
Permasalahan/analisa:
Dari ketentuan di atas telah terdapat Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
memberikan format “penutup putusan” karena
selama ini terdapat format yang masih mengikuti
putusan peradilan umum.
Rekomendasi:
Perlunya penambahan pengaturan ke dalam KUHAP
sesuai dengan SEMA di atas
Adapun format dimaksud sebagai berikut:

43.

Pasal
202

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan
Tinggi/Pengadilan
Negeri.........,
pada
hari.................,
tanggal...........Oleh:...........sebagai Hakim
Ketua
Majelis,........dan.........HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan
Tingg/Pengadilan Negeri masing-masing
sebagai Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada
hari.................,
tanggal...........oleh
Majelis
Hakim
tersebut,
Dengan
dihadiri
oleh...........Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri.....Dan Terdakwa,
maupun Penasehat Hukum Terdakwa.
Pasal 202, berbunyi:
(1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan
memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan

D5 (Budaya
Hukum)

√
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memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan
dengan pemeriksaan itu.
(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memuat juga hal yang penting dari
keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim
ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup
ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara
pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang
terdapat antara yang satu dengan lainnya.
(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau
penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib
memerintahkan kepada panitera supaya dibuat
catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau
keterangan.
(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim
ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah
seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu
dinyatakan dalam berita acara tersebut.
Permasalahan/analisa:
Contoh persidangan moderen seperti yang
ditampilkan MK sebaiknya dapat dicontoh juga
persidangan perkara pidana khususnya terkait
dengan pemberian salinan berita acara persidangan.
Rekomendasi:
Perlunya ketentuan yang mengatur Perihal Berita
Acara Sidang sebelumnya wajib dibagikan pada
sidang berikutnya, hal ini untuk:
- Menghindari
manipulasi
keterangan
saksi/ahli
- JPU & PH tidak perlu lagi menuangkan
keterangan saksi/ahli pada Requisitoir &
Pledooi
- Preseden persidangan di MK
44.

Pasal
244

Pasal 244, berbunyi::
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain
daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan
kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas.

D5 (Materi
Hukum)

√

Permasalahan/analisa:
Dalam implementasinya pasal 244 KUHAP, khususnya
terhadap frasa “...kecuali terhadap putusan bebas”
tidak berjalan sebagaimana mestinya. karena pada
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faktanya Mahkamah Agung menerima permohonan
kasasi terhadap putusan bebas, misalnya dalam
perkara No. 275K/Pid/1983 pertanggal 15 Desember
1983 atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa.

45.

Pasal
245
ayat
(1)

Rekomendasi:
Sebaiknya perlu direvisi frasa yang menyebutkan
“kecuali terhadap putusan bebas”
Pasal 245 ayat (1), berbunyi:
Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon
kepada panitera pengadilan yang telah memutus
perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu
empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang
dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada
terdakwa.

D5 (Materi
Hukum)

√

D5 (Materi
Hukum)

√

Permasalahan/analisa:
Seringkali dalam praktek tetap terjadi pengajuan
kasasi yang telah melampaui waktu, oleh sebab itu
melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi
Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, untuk
dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan penetapan
tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
Rekomendasi:
Perlu memasukan ketentuan yang terdapat di dalam
SEMA tersebut ke dalam KUHAP
46.

Pasal
248
ayat
(1)

Pasal 248 ayat (1), berbunyi:
Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi
yang memuat alasan permohonan kasasinya dan
dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan
permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya
kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat
tanda terima.
Permasalahan/analisa:
Seringkali dalam praktek tetap terjadi pengajuan
kasasi yang telah melampaui waktu, oleh sebab itu
melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi
Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, untuk
dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan penetapan
tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
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Rekomendasi:
Perlu memasukan ketentuan yang terdapat di dalam
SEMA tersebut ke dalam KUHAP
47.

Pasal
268
ayat
(3)

Pasal 268 ayat (3), berbunyi:
Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan
hanya dapat dilakukan satu kali saja.

D3
(Jaminan
Perlindungan
Masyarakat)

√

Permasalahan/analisa:
Terhadap pasal tersebut terdapat Putusan D4 (Penegakan
Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, yang
Hukum)
mempertegas bahwa pengajuan peninjuan kembali
pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah
D5 (Materi
pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah
Hukum)
Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) UndangUndang No. 8 Tahun 1981, yang menguraikan
permintaan peninjauan kembali hanya dapat
dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini,
terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan
kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi
persyaratan yang diatur.
Namun muncul permasalahan hukum ketika
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun
2014 yang pada intinya menegaskan bahwa
permohonan peninjauan kembali atas dasar
ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu
kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali
dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat
diajukan lebih dari satu kali.
Pasca dikeluarkannya SEMA No 7 Tahun 2014, MK
setidaknya telah mendapatkan 2 (dua) kali
permohonan pengujian undang-undang (PUU) terkait
ketentuan yang membatasi PK lebih dari satu kali.
Pengujian pertama diajukan dengan putusan No.
66/PUU-XIII/2015 yang putusannya diucapkan
tanggal 7 Desember 2015. Sedangkan putusan Kedua
adalah putusan No. 45/PUU-XIII/2015 yang dibacakan
pada tanggal 10 Desember 2015.
Dalam kedua putusan ini, MK memutuskan bahwa
keduanya tidak dapat diterima, sebab materi
permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua
permohonan tersebut telah diputus oleh MK dalam
putusan
No.
34/PUU-XI/2013.
MK
menyatakan bahwa putusan MK tersebut mutatis
mutandis berlaku pula terhadap objek permohonan
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kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Atas
dasar kedua putusan MK tersebut, Akibatnya dengan
serta merta mematahkan argumen, logika dan dasar
pertimbangan yang dibangun MA dalam SEMA 7
Tahun 2014, yang sekali lagi, mendasarkan
pembatasan PK lebih dari satu kali menjadi hanya
boleh satu kali pada Pasal 66 ayat (1) UU MA dan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut
Putusan tersebut MK tersebut maka, MA seharusnya
tidak dapat lagi mendasarkan ketentuan dalam Pasal
66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman sebagai pembatasan pengajuan PK lebih
dari satu kali, dengan kata lain SEMA PK tersebut
harusnya gugur.
Rekomendasi:
- Maka perlu juga ada perubahan terhadap
Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985
tentang ahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun
2009, agar rumusannya sesuai dengan
Putusan MK No.34/PUU-XI/2013.
- mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 agar tidak
menimbulkan kebingungan dalam praktek.
- Memberikan rumusan baru terhadap
ketentuan tersebut dengan mengakomodir
putusan MK dan juga memperhatikan kondisi
beban perkara yang ditanggung oleh MA
48.

Pasal
270

Pasal 270, berbunyi:
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh
jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan
surat putusan kepadanya.
Permasalahan/analisa:
Tidak ada kejelasan batasan waktu panitera
mengirimkan salinan surat putusan agar jaksa
dapatmelaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna mengatasi
permaslaahan tersebut maka terbitlah Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8
Desember 1983 terkait batas waktu pengiriman

D3
(Jaminan
perlindungan
masyarakat,
adanya
pedoman tata
kerja)

√

D5 (Budaya
Hukum)
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salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk
perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan
untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14
hari\
Rekomendasi:
Perlu memasukan ketentuan yang terdapat dalam
SEMA tersebut ke dalam KUHAP
49.

Pasal
277

Pasal 277, berbunyi:
(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang
diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam
melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap
putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana
perampasan kemerdekaan.
(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
yang disebut hakim pengawas dan pengamat,
ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua
tahun.

D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

√

D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

√

Permasalahan/analisa:
Keberadaan Hakim pengawas sampai dengan saat ini
tidak terasa peran dan fungsinya di dalam melakukan
pengamatan sehingga dapat disimpulkan keberadaan
hakim pengawas dan pengamat tidak efektif.
Rekomendasi:
Ketentuan ini perlu dicabut dari KUHAP
50.

Pasal
281

Pasal 281, berbunyi:
Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat,
kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan
informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang
perilaku narapidana tertentu yang ada dalam
pengamatan hakim tersebut.
Permasalahan/analisa:
Keberadaan Hakim pengawas sampai dengan saat ini
tidak terasa peran dan fungsinya di dalam melakukan
pengamatan sehingga dapat disimpulkan keberadaan
hakim pengawas dan pengamat tidak efektif.
Rekomendasi:
Ketentuan ini perlu dicabut dari KUHAP

51.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korporasi.
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No

PASAL

ANALISIS

DIMENSI DAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Ketentuan ini terkait dengan kedudukan dan
pertanggungjawaban pidana bagi korporasi serta
tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh
Korporasi.
Maksud dan tujuan pembentukan tata cara
penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi
adalah untuk: a. menjadi pedoman bagi penegak
hukum dalam penanganan perkara pidana dengan
pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; b. mengisi
kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana
dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku
Korporasi dan/atau Pengurus; dan c. mendorong
efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara
pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.
Bahwa ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan
berdasarkan pada petikan putusan sebagaimana
termuat pada PERMA No. 13 Tahun 2016 sebaiknya
diadopsi pada Hukum Acara Pidana, sehingga dapat
mempercepat pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga
tentang pencantuman Identitas Korporasi sebagai
subjek hukum dan penegasan kembali terhadap
upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas.
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B. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa
tetapi secara esensi maknanya telah
mencerminkan isi dari Peraturan
Perundang-undangan .

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7

8

Konsideran menimbang:
Telah memenuhi unsur filosofis,
sosiologis dan yuridis yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25
UUD NRI Tahun 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 ayat (3) yang berisi
pengaturan Badan-badan lain yang
fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan kehakiman.
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24A ayat (5) yang berisi
pengaturan susunan, kedudukan,
keanggotaan dan hukum acara MA
dan badan peradilan di bawahnya.
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2

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang

√

Terdapat PUU yang memerintahkan
pembentukannya, yaitu:
- UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

3

Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

√

Merupakan urusan pemerintahan
absolut, sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang
meliputi: a. politik luar negeri; b.
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

4

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum :
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1

Pasal 1, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan
hakim pada pengadilan tinggi.
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang
mempunyai kewenangan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tertentu yang
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2 (Kesesuaian
dengan tehnik
penyusunan)

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
√
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung yang diatur dalam undang-undang.
6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat
sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman
di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang pengangkatannya
diatur dalam undang-undang.
Permasalahan/Analisa:
Seharusnya di dalam penyusunan peraturan ini
terdapat definisi tentang “peradilan umum” ke
dalam Pasal 1.
Di dalam undang-undang ini juga banyak disebutkan
tugas dan fungsi Panitera, seharusnya definisi
Panitera juga masuk ke dalam ketentuan umum.
Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 Ketentuan umum
berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b.
singkatan atau akronim yang dituangkan dalam
batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal
lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal
atau beberapa pasal berikutnya
Rekomendasi:
Menambahkan pengertian “peradilan umum” dan
“panitera” di dalam Pasal 1.
2

Pasal 2

Pasal 2, (UU Nomor 8 Tahun 2004) berbunyi:
Peradilan umum adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
pada umumnya.

D2 (Kesesuaian
dengan tujuan
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut lebih tepat jika masuk ke dalam Pasal
1 yang berisi ketentuan umum.
Secara substansi pasal tersebut terdapat batasan
bagi pencari keadilan melalui frasa “….bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya” secara konteks
hal ini dapat dimaknai hanya rakyat saja yang
mencari keadilan melalui lembaga peradilan,
padahal tidak hanya rakyat, subjek hokum korporasi
juga dapat mencari keadilan, termasuk Negara
dapat mengajukan gugatan kepada orang
perorangan, seperti contoh perusakan fasilitas
Negara oleh seseorang, maka Negara juga
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NO

PASAL

ANALISIS

dimungkinkan
pengadilan.

mengajukan

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
gugatan

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

melalui

Rekomendasi:
Diperlukan revisi dengan rumusan “Peradilan
umum adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman” dan menghapus frasa “bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya”
3

Pasal 3

Pasal 3, (UU Nomor 2 Tahun 1986) berbunyi:
(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan
Umum dilaksanakan oleh :
a. Pengadilan Negeri;
b. Pengadilan Tinggi.
(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan
Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.

D2 (Kesesuaian
dengan tehnik
penyusunan)

√

D5 (Kelembagaan
dan Aparatur)

√

Permasalahan/Analisa:
Seharusnya Pasal ini merupakan pasal pembuka
juga terhadap “Pengadilan Khusus”, tanpa
menyebutkan “pengadilan khusus” maka seolaholah terdapat dikotomi Antara lingkungan Peradilan
Umum dengan pengadilan khusus itu sendiri,
padahal jika mengacu pada Pasal 8 maka jelas
pengadilan khusus ada di dalam lingkungan
peradilan umum, terlebih lagi saat ini sudah
terdapat beberapa pengadilan khusus yang telah
terbentuk.
Rekomendasi:
Perlu revisi terhadap ketentuan ayat (1) dengan
menambahkan “Pengadilan Khusus”
4

Pasal 8

Pasal 8, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
(1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk
pengadilan khusus yang diatur dengan undangundang.
(2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim
ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara, yang membutuhkan keahlian dan
pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam
jangka waktu tertentu.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan
hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundangundangan.
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH
CABUT

Permasalahan/analisa:
Bahwa tujuan dari perubahan tersebut adalah
untuk memperkuat prinsip dasar dalam
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar
prinsip kemandirian peradilan dan prinsip
kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan
prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Namun,
terkait hal tersebut perlu dilakukan peninjauan
ulang tentang keberadaan Hakim Ad-Hoc Tipikor.
Hal ini dikarenakan tujuan dari perubahan dimaksud
tidak tercapai. Karena secara teknis Hakim Ad-Hoc
Tipikor tidak menguasai bidang teknis yudisial.
Misal dalam hal bertanya dan membuat putusan.
Rekomendasi:
1. Hakim Ad-Hoc Tipikor dikembalikan kepada
posisi semula yaitu Hakim Karier
2. Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
selama ini berada di Provinsi dan lebih baik
dikembalikan ke tiap-tiap daerah. (salah satu
penyebab biaya tinggi)
5

Pasal
10

Pasal 10, (UU Nomor 2 Tahun 1986) berbunyi:
(1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan,
Hakirn Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
(2) Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan,
Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
Permasalahan/analisa:
Menindaklanjuti Pasal tersebut, ditindaklanjuti
dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015, hal ini
menyebabkan hilangnya kontrol atau pengawasan
Ketua Pengadilan Negeri terkait anggaran. Hal ini
dikarenakan Surat Keputusan Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dikeluarkan langsung
oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
RI kepada Sekretaris Pengadilan Negeri bukan lagi
kepada Ketua Pengadilan Negeri

D3 (Indikator:
Kejelasan aturan
mengenai pihak
yang melakukan
pengawasan dan
penegakan hukum)

√

D4 (kewenangan)

Rekomendasi:
Supaya Pengawasan anggaran dapat terkontrol
maka harus dikembalikan kepada posisi semula
yaitu dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri
bukan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri,
kemudian apabila sudah dikembalikan kepada
Ketua Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan
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KETERKAITAN
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UBAH
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Negeri dapat mendelegasikan penunjukan kuasa
pengguna anggaran/barang tersebut kepada
Sekretaris, sehingga pengawasan anggaran dapat
terkontrol dengan baik dikarenakan ada
persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan
Negeri dan/atau sekretaris bertanggungjawab
kepada Ketua Pengadilan Negeri.
6

Pasal
13

Pasal 13, (UU Nomor 8 Tahun 2004) berbunyi:
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap
Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.
Permasalahan/Analisa:
Seringkali
pelanggaran
terhadap
jalannya
pemeriksaan perkara di pengadilan di lakukan oleh
oknum selain hakim, baik itu kesekretariatan
Pengadilan sampai dengan Panitera, oleh sebab itu
pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak hanya terbatas pada
Hakim tetapi termasuk juga organ pengadilan selain
hakim.

√
D2 (Kesesuaian
dengan tujuan
penyusunan)
D3 (Indikator:
Kejelasan aturan
mengenai pihak
yang melakukan
pengawasan dan
penegakan hukum)

Rekomendasi:
Menambahkan frasa Hakim dan organ pengadilan
selain hakim
7

Pasal
13F

Pasal 13F, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
Dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk
melakukan mutasi hakim.

D2 (Kesesuaian
dengan tujuan
penyusunan)

√

D3 (Kejelasan
sanksi terhadap
pelanggaran)

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan terkait frasa “sebagai dasar rekomendasi
untuk melakukan mutasi hakim” tidak sejalan
dengan jenis sanksi yang lain seperti pemberhentian
sementara atau pemberhentian dengan tidak
hormat, dan apakah dengan tujuan menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim cukup dilakukan mutasi saja
bagi seorang hakim yang melanggar.
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Rekomendasi:
Perlu merevisi ketentuan “dasar rekomendasi untuk
melakukan mutasi hakim” dengan dasar
rekomendasi penetapan sanksi bagi hakim”
8

Pasal
14

Pasal 14, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. sarjana hukum;
e. lulus pendidikan hakim;
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela;
h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan i.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena
melakukan kejahatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil
ketua
pengadilan
negeri,
hakim
harus
berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun
sebagai hakim pengadilan negeri.

D5 (Kelembagaan
dan Aparatur)

√

Permasalahan/analisa:
Berdasarkan Pasal 13B disebutkan bahwa seorang
hakim “harus memiliki integritas dan kepribadian
tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan
berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang
hukum” tetapi dari ketentuan yang terdapat di
dalam Pasal 14 tidak menyebutkan “berpengalaman
di bidang hukum sebagai salah satu pra syarat”
untuk menjabat sebagai seorang hakim, padahal
seorang hakim tidak sama dengan PNS pada
umumnya, dia merupakan pejabat pelaksana
kekuasaan kehakiman.
Rekomendasi:
Perlu menambahkan syarat berupa berpengalaman
di bidang hukum dan pola pendidikan hakim yang
ditempuh tidak sama dengan jabatan PNS pada
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umumnya. Jabatan hakim tidak hanya teknis
peradilan tetapi substansi hukum dan perundangundangan
9

Pasal
14A

Pasal 14A, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
(1) Pengangkatan hakim pengadilan negeri
dilakukan melalui proses seleksi yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif.
(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan
negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi
diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial.

D3
(Kejelasan aturan
mengenai
koordinasi)

√

√

D4
(Kewenangan)

Permasalahan/Analisa:
Terdapat Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015
terkait dengan seleksi hakim yang berdasarkan
putusan tersebut kewenangan untuk melakukan
seleksi hakim pengadilan negeri diserahkan
sepenuhnya kepada Mahkamah Agung
Rekomendasi:
Mencabut ketentuan ayat (2) dan merevisi ayat (3)
menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses
seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.
10

Pasal
14B

Pasal 14B, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc,
seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d,
huruf e, dan huruf h.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
(1) untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc,
seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf c kecuali undang-undang menentukan lain.
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

D3
(Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja.)

√

Permasalahan/analisa:
Pengecualian yang dimaksud dalam ayat (1)
berdampak pada kapabilitas seorang Hakim Ad Hoc
yang secara teknis tidak menguasai bidang teknis
yudisial, misal dalam hal bertanya dan membuat
putusan.
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Rekomendasi:
Tetap diperlukan adanya lolos pendidikan teknis
yudisial bagi seorang hakim ad hoc yang akan di
angkat.
11

Pasal
36B

Pasal 36B, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan
panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak
dengan hormat
dengan alasan:
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36; dan/atau
f. melanggar kode etik panitera.

D3
(Memberikan
pedoman
hubungan tata
kerja)

√

D3
(indikator:Memberi
kan pedoman
hubungan tata
kerja)

√

Permasalahan/Analisa:
Seharusnya terdapat ketentuan yang mengatur
penetapan kode etik panitera, di bentuk dan di
tetapkan oleh siapa?
Rekomendasi:
Perlunya pengaturan atau delegasi pengaturan
terkait dengan kode etik panitera.
12

Pasal
67

Pasal 67, (UU Nomor 8 Tahun 2004) berbunyi:
(1)
Sekretaris
Pengadilan
bertugas
menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
(2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab,
susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat
Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah
Agung.
Permasalahan/Analisa:
Bahwa telah tejadi kerancuan didalam struktur
organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan dibawahnya dengan adanya pemisahan
antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Hal ini
dikarenakan Kesekretariatan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
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REKOMENDASI
UBAH
CABUT

Hakim
dan
Pejabat
Teknis
lainnya
bertanggungjawab kepada Dirjend BADILUM
sedangkan
Dirjend
BADILUM
sendiri
bertanggungjawab kepada Sekretaris Mahkamah
Agung RI.
Contoh:
Seorang staf pada Kesekretariatan di promosikan
menjadi Pejabat Teknis oleh Dirjend BADILUM dan
disisi lain staf tersebut dimutasikan dan
dipromosikan sebagai Staf Kesekretariatan oleh
Sekretaris Mahkamah Agung RI. Hal tersebut telah
menjadikan dualisme kepemimpinan.
Rekomendasi:
Supaya tidak terjadi kerancuan seperti itu
hendaknya harus 1 (satu) garis lurus yaitu Staf
Peradilan Umum bertanggungjawab kepada Dirjend
BADILUM.
13

Pasal
68C

Pasal 68C, (UU Nomor 49 Tahun 2009) berbunyi:
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos
bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak
mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada
semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap
perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum
tetap.
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

D4
(kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ini sudah
terdapat aturan lex specialis yang terdapat di dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum
Rekomendasi:
Mencabut ketentuan Pasal ini, karena sudah tidak
relevan
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C. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

√
√

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa
tetapi secara esensi maknanya telah
mencerminkan isi dari Peraturan
Perundang-undangan .

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7

8

Konsideran menimbang:
telah memenuhi unsur filosofis,
sosiologis dan yuridis yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Namun peletakan setiap unsur tidak
berurutan, seperti unsur filosofis ada di
huruf c. Seharusnya diletakan pada
huruf a.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yakni Pasal 5 ayat
(1), dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28I ayat (5) yang berisi
pengaturan dan pembatasan HAM,
khususnya bagi pelaku tindak
pidana
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 26 ayat (3) yang berisi
pengaturan hak dan kewajiban bagi
warga negara khususnya warga
binaan pemasyarakatan
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 ayat (3) yang berisi
pengaturan Badan-badan lain yang
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fungsinya
berkaitan
kekuasaan kehakiman.
2

3

4

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

√

dengan

Merupakan urusan pemerintahan
absolut, sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang
meliputi: a. politik luar negeri; b.
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1
angka
3, 5, 8

Pasal 1, berbunyi:
1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan
bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan
pidana.
2. sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai
arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu Antara pembina, yang dibina, dan masyarakat
untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS
adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien
Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak
Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(Kesesuaian
Tujuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

D4
(Kewenangan)

100

6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan
ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18
(delapan belas) tahun;
c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik
diLAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien
adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan Pasal 1 angka 3, 5, 8 sudah tidak lagi relevan,
karena telah ada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

2

Pasal 6

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 6, berbunyi:
(1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di
LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
dilakukan oleh BAPAS.
(2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut
dalam BAB III.
(3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
a. Terpidana bersyarat;
b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan,
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan
sosial;
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau
pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua
asuh atau badan sosial; dan
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan,
bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

D2
(Kesesuaian
Tujuan)

√

D4
(Kewenangan)
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Permasalahan/Analisa:
Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut
sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3

Pasal
13

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 13, berbunyi:
Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan
Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan mengenai pendaftaran serta penggolongan
Narapidana bersifat umum (regeling) sehingga tidak tepat jika
dibentuk dengan Keputusan Menteri (beschiking)

4

Pasal
18

Rekomendasi:
Revisi menjadi dalam bentuk “Peraturan Menteri”
Pasal 18, berbunyi:
(1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5

Pasal
19

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 19, berbunyi:
Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2)
meliputi :
a. pencatatan :
1. putusan pengadilan;
2. jati diri; dan
3. barang dan uang yang dibawa;
b. pemeriksaan kesehatan;
c. pembuatan pasfoto;
d. pengambilan sidik jari; dan
e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

D2
(Kesesuaian
Tehnik
Penyusunan
PUU)

√

D2
(Kesesuaian
Tujuan)

√

D4 (Hak dan
Kewajiban)

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Rekomendasi:
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6

Pasal
20

Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 20, berbunyi:
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS
Anak dilakukan penggolongan atas dasar :
a. umur;
b. jenis kelamin;
c. lama pidana yang dijatuhkan;
d. jenis kejahatan; dan
e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan.

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

7

Pasal
21

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 21, berbunyi:
D4 (Penegakan
Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak
Hukum)
Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

8

Pasal
22

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 22, berbunyi:
(1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara
pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

D4
(Perlindungan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
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9

Pasal
23

Pasal 23, berbunyi:
(1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program
pembinaan dan kegiatan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

D4 (Penegakan
Hukum)

√

D4
(Kewenangan)

√

D4 (Hak dan
Kewajiban)

√

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

10

Pasal
24

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 24, berbunyi:
(1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke
LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
a. pembinaan;
b. keamanan dan ketertiban;
c. pendidikan;
d. proses peradilan; dan
e. lainnya yang dianggap perlu.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara
pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

11

Pasal
25

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 25, berbunyi:
(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
(2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

12

Pasal
26

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 26, berbunyi:
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
meliputi :
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a. pencatatan :
1. putusan pengadilan;
2. jati diri; dan
3. barang dan uang yang dibawa;
b. pemeriksaan kesehatan;
c. pembuatan pasfoto;
d. pengambilan sidik jari; dan
e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

13

Pasal
27

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 27, berbunyi:
D4 (Penegakan
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS
Hukum)
Anak dilakukan penggolongan atas dasar :
a. umur;
b. jenis kelamin;
c. lamanya pembinaan; dan
d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan.

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

14

Pasal
28

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 28, berbunyi:
D4 (Penegakan
Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak
Hukum)
Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

15

Pasal
29

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 29, berbunyi:
(1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.

D4 (Hak dan
Kewajiban)

√
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(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara
pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

16

Pasal
30

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 30, berbunyi:
D4 (Penegakan
(1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program
Hukum)
pembinaan dan kegiatan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

17

Pasal
31

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 31, berbunyi:
(1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke
LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
a. pembinaan;
b. keamanan dan ketertiban;
c. pendidikan; dan
d. lainnya yang dianggap perlu.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara
pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

18

Pasal
32

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 32, berbunyi:
D4 (Penegakan
(1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
Hukum)
(2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana

√
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dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
(3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6
(enam)
bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas)
tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada
saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun
dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan
ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

19

Pasal
33

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 33, berbunyi:
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
meliputi :
a. pencatatan :
1. penetapan pengadilan;
2. jati diri; dan
3. barang dan uang yang dibawa;
b. pemeriksaan kesehatan;
c. pembuatan pasfoto;
d. pengambilan sidik jari; dan
e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

D4
(Kewenangan)

√

D4 (Hak dan
Kewajiban)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

20

Pasal
34

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 34, berbunyi:
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak
dilakukan penggolongan atas dasar :
a. umur;
b. jenis kelamin;
c. lamanya pembinaan; dan
d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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21

Pasal
35

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 35, berbunyi:
Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak
Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

D4
(Kewenangan)

√

D4 (Hak dan
Kewajiban)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

22

Pasal
36

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 36, berbunyi:
(1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara
pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

23

Pasal
37

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 37, berbunyi:
D4 (Penegakan
(1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program
Hukum)
pembinaan dan kegiatan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Pasal
38

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 38, berbunyi:

D4 (Hak dan
Kewajiban)

√
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(1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke
LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
a. pembinaan;
b. keamanan dan ketertiban;
c. pendidikan; dan
d. lainnya yang dianggap perlu.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara
pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Pasal
41

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 41, berbunyi:
Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

D2
(Kesesuaian
Tehnik
Penyusunan)

√

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pengaturan mengenai pendaftaran Klien bersifat (regeling)
sehingga tidak tepat jika dibentuk dengan Keputusan Menteri
(beschiking)
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Pasal
42

Rekomendasi:
Revisi menjadi dalam bentuk “Peraturan Menteri”
Pasal 42, berbunyi:
(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
a. Terpidana bersyarat;
b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang
mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang
bebas;
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan,
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau
badan sosial;
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau
pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua
asuh atau badan sosial; dan
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan,
bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
(2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua
asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan
sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman
pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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(3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka
orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara
tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Pasal
43

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 43, berbunyi:
Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang
tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada
orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :
a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial
dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh
dapat dipenuhi;
b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan
Anak Sipil yang diasuh.

D4
(Perlindungan)

√

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal tersebut sudah tidak lagi relevan, karena telah ada UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

28

Pasal
47

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pasal 47, berbunyi:
(1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin
atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan
ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat berupa :
a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana
atau Anak Pidana; dan atau
b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan
disiplin
atau
menjatuhkan
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara
adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan

110

b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib
LAPAS.
(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi
hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha
melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi
paling lama 2 (dua ) kali 6 (enam) hari.
Permasalahan/Analisa:
Ayat (2) dan ayat (4) pada Pasal tersebut sudah tidak lagi
relevan, karena telah ada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
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Pasal
50

Rekomendasi:
Mengubah peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 50, berbunyi:
Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

D2
(Kesesuaian
Tehnik
Penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pengaturan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS
bersifat (regeling) sehingga tidak tepat jika dibentuk dengan
Keputusan Menteri (beschiking)
Rekomendasi:
Revisi menjadi dalam bentuk “Peraturan Menteri”

D.

D. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
No

INDIKATOR

1
1

2
Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI
Tahun 1945, yang
meliputi:
1. HAM
2. Hak dan
kewajiban warga
Negara

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu frasa tetapi secara
esensi maknanya telah mencerminkan
isi dari Peraturan Perundang-undangan.

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7

8
√

Konsideran menimbang:
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3. Pelaksanaan dan
penegakan
kedaulatan
Negara serta
pembagian
kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara
dan pembagian
daerah
5. Kewarganegaraan
dan
kependudukan
6. Keuangan Negara

2

3

4

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

telah memenuhi unsur filosofis,
sosiologis dan yuridis yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 ayat (3) yang berisi
pengaturan Badan-badan lain yang
fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan kehakiman.
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24A ayat (5) yang berisi
pengaturan susunan, kedudukan,
keanggotaan dan hukum acara MA
dan badan peradilan di bawahnya.

√

Terdapat PUU yang memerintahkan
pembentukannya, yaitu UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

√

Merupakan urusan pemerintahan
absolut, sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang
meliputi: a. politik luar negeri; b.
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia:
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NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah
pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung
jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu
peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyidikan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
ini.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(Kesesuaian
Tehnik
Penyusunan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

Permasalahan/Analisa:
Di dalam undang-undang ini tidak hanya penyelidikan yang
diatur, tetapi juga terdapat penyidikan dan penuntutan.
Sebagai sebuah frasa yang digunakan berulang maka
sebaiknya di dalam Pasal 1 Ketentuan Umum perlu
menambahkan Penyidikan, dan Penuntutan ke dalam Pasal
1
Rekomendasi:
Perlu ada revisi terhadap ketentuan Pasal 1 dengan
menambahkan Penyidikan dan Penuntutan
2

Pasal 4

Pasal 4
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat.

D2
(Kesesuaian
Tehnik
Penyusunan)

Permasalahan/Analisa:
Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
"memeriksa dan memutus" dalam ketentuan ini adalah
termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan

D3
(Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang

√
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NO

PASAL

ANALISIS

ini perlu dituangkan dalam norma di batang tubuh agar
memiliki kekuatan yang lebih mengikat.
Rekomendasi:
Perlu adanya penambahan pasal baru yang menyebutkan
bahwa :
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang :
a. memeriksa dan memutuskan perkara Pelanggaran hak
asasi manusia yang berat.
b. menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi yang dituangkan dalam amar
putusan pengadilan HAM
2

Pasal
11
ayat
(4)

Pasal 11
(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan
penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap
seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan
yang cukup.
(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan
memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada
tersangka
surat
perintah
penangkapan
yang
mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan
alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta
uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang dipersangkakan.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada
keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan
tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa
penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap
beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.
(5) Penangkapan sebagaimana di maksud dalam ayat (2)
dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang
dijatuhkan.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

D4
(Kewenangan)

D2
(Kesesuaian
Tujuan
Penyusunan)

√

D3
(Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)
D4
(Kewenangan)

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan ayat (4) tidak jelas siapa yang melakukan tangkap
tangan, dan apakah mungkin di dalam kasus pelanggaran
HAM yang berat terdapat kondisi “tertangkap tangan”, apa
seorang Jaksa dapat menjadi petugas lapangan yang
langsung dapat menilai suatu perbuatan merupakan
pelanggaran HAM yang berat, apakah ini tidak bertentangan
dengan fungsi Kepolisian yang merupakan aparat penegak
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

hukum yang memiliki kompetensi menilai suatu peristiwa
merupakan tindak pidana atau tidak, terlebih lagi
pelanggaran HAM yang berat tidak terpisah dengan unsur
tindak pidana yang terdapat di dalamnya.

3

Pasal
18

Rekomendasi:
Perlu mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Pasal 18
(1) Penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan
penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
membentuk tim ad hoc yang
terdiri atas Komisi Nasional Hak asasi Manusia dan unsur
masyarakat.
Permasalahan/Analisa:
Pada saat pelaksanaan fungsi penyelidikan yang dilakukan
oleh Komnas HAM acapkali berbenturan dengan pihak
aparat penegak hukum lainnya. Lembaga yang satu memiliki
perspektif pelanggaran HAM yang berat, namun disisi lain
aparat penegak hukum lainya menilai peristiwa tersebut
merupakan tindak pidana biasa/tindak kriminal. Oleh sebab
itu perlu dipertegas bahwa selain Komnasham, lembaga
yang memiliki kewenangan penyelidikan sebagaimana
diatur oleh KUHAP atau Peratran lainnya tidak memiliki
kewenangan melakukan penyelidikan kasus pelanggaran
HAM yang berat. Penegasan ini perlu dilakukan agar tidak
terjadi perebutan kewenangan atau tumpang tindih
kewenangan dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM
yang berat.

4

Pasal
25

Rekomendasi:
Perlu penambahan pasal terkait dengan tidak
berwenangnya lembaga lain dalam melakukan penyelidikan
atas kasus pelanggaran HAM yang berat.
Pasal 25
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat
meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung
mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

D3
(Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)

√

D4
(Kewenangan)

D2
(Konsistensi
antar
ketentuan)

√

Permasalahan/analisa:
Di dalam pasal ini terdapat dua entitas yang berbeda, yang
pertama adalah lembaga “Komnas HAM” dan yang satu
adalah jabatan “Jaksa Agung”, seharusnya di dalam
pengaturan ini dapat lebih seimbang, jika permintaan
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

ditujukan kepada Jaksa Agung, maka yang meminta
seharusnya adalah Ketua Komnas HAM.

5

Pasal
28

Rekomendasi:
Perlu revisi atas peraturan tersebut, dengan menambahkan
Ketua menjadi frasa “Ketua Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia”
Pasal 28
(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Permasalahan/analisa:
Dari segi efektivitas, sangat jarang ditemui adanya
pelanggaran HAM yang berat, hal ini akan berkorelasi pada
pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika kita membentuk
hakim ad hoc yang bekerja secara permanen tentu tidak
akan efektif.
Oleh sebab itu perlu meninjau kembali sifat ad hoc dari
pembentukan hakim pada pengadilan HAM. Apakah tidak
dimungkinkan jika terdapat suatu kasus yang diajukan
sebagai pelanggaran HAM yang berat baru kemudian dapat
dibentuk hakim ad hoc

D3
(Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)

√

D4
(Kewenangan)
D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

Pengaturan di atas juga tidak sinkron dengan ketentuan
Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan: “Pengadilan HAM ad
hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan
Presiden.” Jadi mana mungkin dibentuk hakim yang
bertugas berdasarkan periodesasi tetapi pembentukan
pengadilan HAM berdsarkan peristiwa tertentu.

6

Pasal
32
Ayat
(3) dan
(4)

Rekomendasi:
Perlu adanya revisi terkait dengan pembentukan hakim ad
hoc
Pasal 32
(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka
perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling
lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang

D3
(Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan

√
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NO

PASAL

ANALISIS

yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
orang.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi
pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.
Permasalahan/analisa:
Dari segi efektivitas, sangat jarang ditemui adanya
pelanggaran HAM yang berat, hal ini akan berkorelasi pada
pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika kita membentuk
hakim ad hoc yang bekerja secara permanen tentu tidak
akan efektif.
Oleh sebab itu perlu meninjau kembali sifat ad hoc dari
pembentukan hakim pada pengadilan HAM. Apakah tidak
dimungkinkan jika terdapat suatu kasus yang diajukan
sebagai pelanggaran HAM yang berat baru kemudian dapat
dibentuk hakim ad hoc

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
dan
penegakan
hukum)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

D4
(Kewenangan)
D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

Pengaturan di atas juga tidak sinkron dengan ketentuan
Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan: “Pengadilan HAM ad
hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan
Presiden.” Jadi mana mungkin dibentuk hakim yang
bertugas berdasarkan periodesasi tetapi pembentukan
pengadilan HAM berdsarkan peristiwa tertentu.

7

Pasal
33
ayat
(5)

Rekomendasi:
Perlu adanya revisi terkait dengan pembentukan hakim ad
hoc
Pasal 33
(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara
tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan
ke Mahkamah Agung.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima)
orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga)
orang hakim ad hoc.
(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

D3
(Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)

√

D4
(Kewenangan)
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NO

PASAL

ANALISIS

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh
Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada
Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang
mempunyai keahlian di bidang hukum;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
dan
h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi
manusia.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

Permasalahan/analisa:
Dari segi efektivitas, sangat jarang ditemui adanya
pelanggaran HAM yang berat, hal ini akan berkorelasi pada
pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika kita membentuk
hakim ad hoc yang bekerja secara permanen tentu tidak
akan efektif.
Oleh sebab itu perlu meninjau kembali sifat ad hoc dari
pembentukan hakim pada pengadilan HAM. Apakah tidak
dimungkinkan jika terdapat suatu kasus yang diajukan
sebagai pelanggaran HAM yang berat baru kemudian dapat
dibentuk hakim ad hoc
Pengaturan di atas juga tidak sinkron dengan ketentuan
Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan: “Pengadilan HAM ad
hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan
Presiden.” Jadi mana mungkin dibentuk hakim yang
bertugas berdasarkan periodesasi tetapi pembentukan
pengadilan HAM berdsarkan peristiwa tertentu.
Rekomendasi:
Perlu adanya revisi terkait dengan pembentukan hakim ad
hoc

8

Pasal
34

Pasal 34

D4
(Perlindungan)

√
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KETERKAITAN
DENGAN
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REKOMENDASI
UBAH CABUT

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi
manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan
mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari
pihak manapun.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat
keamanan secara cuma-cuma.
(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap
korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Permasalahan/Analisa:
Dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi
dan Korban, maka sudah terdapat lembaga yang secara
definitf memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi Korban
dan Saksi.

9

Pasal
35

Rekomendasi:
Perlu harmonisasi dengan UU Perlindungan Saksi dan
Korban
Pasal 35
(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi,
restitusi, rehabilitasi.
(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan
Pengadilan HAM.
(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan
rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

D3
(indikator :
Adanya
penggantian
kerugian
kepada
masyarakat
terkena
dampak
negatif)

√

Permasalahan/Analisa:
Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada
setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi
manusia yang berat dan atau ahli warisnya merupakan
bentuk adanya penggantian kerugian kepada masyarakat
terkena dampak negatif,
akan tetapi perlu dijelaskan lagi apakah pelaku pelanggaran
hak asasi manusia dapat mendapatkan keringanan,
dispensasi atau bebas dengan membayar restitusi. Perlu
penjelasan juga bagaimana bila pelaku tidak melaksanakan
putusan pengadilan untuk memberikan restitusi pada
korban, apakah ada pemberatan?
Perlu diatur juga bagaimana mekanisme bagi korban
pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan kompensasi dan
rehabilitasi dari negara padahal diperintahankan didalam
amar putusan untuk diberikan.
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Ketentuan Mengenai Kompensasi, Restitusi, Dan
Rehabilitasi Diatur Lebih Lanjut Dengan Peraturan
Pemerintah Republik Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
Ketentuan ini menimbulkan anggapan bahwa pelaku
pelanggaran hak asasi manusia dapat bebas dengan
membayar kompensasi.
Rekomendasi:
Perlu direvisi supaya lebih jelas maksud dan tujuannya.
10

Pasal
36

Pasal 36
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d dan e dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan
paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Permasalahan/Analisa:
Rumusan pasal 8 adalah rumusan yang bersifat alternatif
dengan ditandai kata “atau” setelah huruf d. Namun
rumusan pasal 36 merujuk pasal 8 dengan mengubah kata
“atau” menjadi “dan” sehingga mengubah makna alternatif
menjadi komulatif.

D2
(Konsistensi
Antar
Ketentuan)

√

D3
(INDIKATOR :
Kejelasan
sanksi
terhadap
pelanggaran)

Artinya pengaturan pasal 36 hanya memberikan sanksi
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
singkat 10 (sepuluh) tahun kepada pelaku yang melakukan
semua kejahatan pada pasal 8 huruf a sampai dengan huruf
e. sehingga apabila ada pelaku yang hanya melakukan salah
satu kejahatan sebagaimana pasal 8 huruf a sampai dengan
e tidak dapat dikenai sanksi tersebut.
Rekomendasi:
Oleh karena itu direkomendasikan untuk mengembalikan
rumusan asli pasal 8 dalam rujukan pasal 36 ini.
Dengan demikian rumusan ini menjadi :
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan
paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

120

NO

PASAL

ANALISIS

11

Pasal
41

Pasal 41
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.
Permasalahan/Analisa:
Perumusan norma pasal 41 tersebut tidak jelas dan
menimbulkan multitafsir karena tidak menjelaskan
ketentuan pasal berapa yang akan diberikan kepada
perbuatan pasal berapa, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

D3 (Kejelasan
sanksi
terhadap
pelanggaran)

Rekomendasi:
Oleh karena itu direkomndasikan perubahan rumusan
sebagai berikut :
“Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama
dalam pasal 8 atau 9.”
12

Pasal
42

Pasal 42
(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif
bertindak
sebagai
komandan
militer
dapat
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang
berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan
oleh pasukan yang berada di bawah komando dan
pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut
merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian
pasukan secara patut, yaitu:
a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui
atau dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa
pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak
melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang
lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya,
bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran
hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh
bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak

D2
(Kesesuaian
tujuan)

√

D3
(Kemanusiaan:
Perlindungan,
Pemajuan,
Penegakan,
dan/atau
Pemenuhan
HAM)
D5 (Materi
Hukum)
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melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara
patut dan benar, yakni :
a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar
mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan
bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk
mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40.

Permasalahan/Analis:
Perumusan norma pasal 42 tersebut tidak jelas dan tidak
efisien sehingga menimbulkan multitafsir karena tidak
menjelaskan ketentuan pasal berapa yang akan diberikan
kepada perbuatan pasal berapa, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum.
Rekomendasi:
Oleh karena itu direkomendasikan perubahan rumusan
sebagai berikut :
“Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama
dalam pasal 8 atau 9.”
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan
Pasal 40.
Komandan militer atau seseorang yang secara efektif
bertindak sebagai komandan militer
13

Pasal
47

Pasal 47
D4 (Penegakan
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi
Hukum)
sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi.
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

√
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Permasalahan/Analisa:
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan
alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang
berat tanpa harus dilakukan di luar pengadilan HAM. Pasal
ini ditindaklanjuti oleh UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun MK telah
mencabut UU ini melalu putusan nomor 006/PUU-IV/2006,
Rekomendasi:
Sesuai denga Putusan MK maka perlu mencabut ketentuan
ini sampai dengan ada pengaturan baru.

E. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

√
√

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa
tetapi secara esensi maknanya telah
mencerminkan isi dari Peraturan
Perundang-undangan .

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7

8

Konsideran menimbang:
Memenuhi unsur sosiologis dan yuridis
yang menjadi pertimbangan dan alasan
pembentukannya.
unsur filosofis ditemukan dalam UU
perubahannya yaitu UU 5 Tahun 2010
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 14
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
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Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28I ayat (5) yang berisi
pemenuhan HAM, dalam hal
perubahan,
peringanan,
pengurangan, atau penghapusan
pelaksanaan pidana yang telah
dijatuhkan kepada terpidana
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 26 ayat (3) yang berisi
pengaturan hak dan kewajiban bagi
warga negara dalam pengajuan
grasi
2

3

4

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

√

Merupakan urusan pemerintahan
absolut, sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang
meliputi: a. politik luar negeri; b.
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi:
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 2

Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2002:
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan
permohonan grasi kepada Presiden.
Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Nomor 5 Tahun 2010:
(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati,
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
rendah 2 (dua) tahun.
(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(Kesesuaian
Tujuan
Penyusunan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√
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Permasalahan/Analisa:
Ketentuan ayat (3) masih menimbulkan persoalan terkait
dengan frasa “hanya dapat diajukan 1 (satu) kali”
bagaimana dengan seorang residivis yang sebelumnya
pernah mendapatkan grasi dari Presiden, apakah dia berhak
mengajukan kembali grasi kepada Presiden.

2

Pasal
6A

Rekomendasi:
Perlu mengubah ketentuan tersebut dengan menambahkan
frasa menjadi “(3) Permohonan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali
dan tidak dapat diajukan kembali terhadap seseorang yang
pernah mendapatkan grasi sebelumnya”.
Pasal 6A UU Nomor 5 Tahun 2010:
(1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri
yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk
mengajukan permohonan grasi.
(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan
Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A
ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada
Presiden.
Permasalahan/Analisa:
Ketentuan ayat (2) menimbulkan persoalan karena
disharmoni dengan Pasal 4 ayat (1) yang hanya
menyebutkan “Presiden berhak mengabulkan atau menolak
permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah
mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung” dan Pasal
11 ayat (1) yang menyebutkan: “Presiden memberikan
keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung”, seharusnya jika ingin
mengubah dengan menambahkan ketentuan Pasal 6A
seharusnya juga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 11 ayat (1).
Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menyebabkan tidak jelas
pengajuan proses Grasi, apakah Presiden masih perlu
mempertimbangkan pendapat MA terhadap permohonan
yang disampaikan oleh Menteri, dan pasal ini juga tidak
delegasi lebih lanjut atas pengaturan Pasal tersebut.

D2
(Konsistensi)

√

√

D3
(Kepastian
Hukum:
Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi)
D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

Rekomendasi:
Dapat mengubah atau mencabut ketentuan Pasal 6A ayat
(2), mengubah dengan menambahkan ketentuan yang
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menyebutkan tata cara pengajuan diatur melalui PP; jika
mencabut maka akan meniadakan Pasal 6A ayat (2)
3

Pasal 7

Pasal 7
(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010:
(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap.

D2
(Kesesuaian
Tujuan
Penyusunan)

√

D2
(Kesesuaian
Tujuan
Penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Terdapat Putusan MK terhadap Pasal 7 ayat (2) Nomor
107/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016 yang
menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak
prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya
karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.
Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu
(pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana
Bahwa dalam peraturan sebelumnya, dalam Pasal 7 ayat (2)
UU No. 22 Tahun 2002 (UU Grasi sebelum perubahan),
permohonan grasi tidak dibatasi tenggat waktu. Lalu
kemudian berdasarkan UU No. 5 Tahun 2010 (UU Grasi
Perubahan) pasal ini kemudian direvisi dengan
memasukkan tenggat waktu. pembatasan UU No. 5 Tahun
2010, inilah yang kemudian dianulir oleh MK. Dengan
adanya Putusan MK tersebut justru tidak ada lagi tenggat
waktu yang mengikat.
Rekomendasi:
Mengubah Pasal 7 ayat (2) menjadi rumusan sebelum
dilakukan perubahan undang-undang tersebut yaitu:
“Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu”.
4

Pasal 8

Pasal 8
(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa
hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

126

NO

PASAL

ANALISIS

(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus
perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada
Mahkamah Agung.
(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh
terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat
terpidana menjalani pidana.
(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan
melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan
menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada
Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang
memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi
dan salinannya.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D3 (Kepastian
Hukum:
Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

D5 (Pelayanan
Hukum)

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan di atas langsung menyebutkan “kepada
Presiden”, kaitannya dengan administrasi pemerintahan
tentu terdapat proses birokrasi yang dilalui dengan
melibatkan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan
institusi Ke-Presidenan tentu hal ini perlu pengaturan lebih
lanjut untuk menjelaskan proses yang harus dilalui dan K/L
mana yang dapat memproses sampai ke Presiden. Yang
menjadi permasalahan di dalam ketentuan diatas tidak
terdapat delegasi pengaturan ke dalam peraturan yang
bersifat operasional seperti PP atau Perpres.
Rekomendasi:
Perlu mengubah dengan menambah ketentuan yang
menyebutkan tata cara permohonan grasi diatur lebih lanjut
melaui PP atau Perpres

F. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah
sebagai berikut:
INDIKATOR
1

2

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7
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8

1

2

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 UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang

Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa tetapi
secara
esensi
maknanya
telah
mencerminkan
isi
dari
Peraturan
Perundang-undangan .

√

Konsideran menimbang:
telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis
dan yuridis yang menjadi pertimbangan
dan alasan pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 UUD NRI Tahun
1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
24 ayat (3) yang berisi pengaturan
Badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan
kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaaan Kehakiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1998 tentang
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-

3

4

Perubahan
atas
Undang-Undang
tentang Kepailitan Menjadi UndangUndang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa
memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum
klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang
menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif
terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan
profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan
kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta
sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam
menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan
organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima
oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing
yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(kesesuaian
tujuan)

UBAH CABUT

√

D4 (Hak dan
Kewajiban)
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

UBAH CABUT

Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.
Permasalahan/Analisa:
Dengan adanya Putusan MK nomor 006/PUU-II/2004 yang
telah menyatakan Pasal 31 UU Advokat tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat maka berdampak pula terhadap
definisi dari Advokat itu sendiri, sehingga perlu perumusan
ulang terhadap definisi dari advokat dan maksud dari jasa
hukum yang diberikan oleh advokat.

2

Pasal 3

Rekomendasi:
Perlu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2
Pasal 3
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat
negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus
pada kantor Advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan
mempunyai integritas yang tinggi.

D2
(Kesesuaian
tujuan)

√

D5
(Kelembagaan
)

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan
praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
Permasalahan/Analisa:
Untuk ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f. Menimbulkan
persoalan, tidak jelas organisasi yang mana yang diakui
sebagai penyelenggara ujian profesi advokat, karena sampai
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√

NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

UBAH CABUT

saat ini tidak ada organisasi yang terbentuk berdasarkan Pasal
32 ayat (4).
Untuk ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g. Menimbulkan
persoalan terkait dengan frasa “terus menerus” karena tidak
jelas apakah berdasarkan jangka waktu dalam satu kantor
advokat, bagaimana jika seseorang menempuh magang 2
tahun tetapi pada kantor advokat yang berbeda.
Untuk ketentuan Pasal 3 ayat (2) menimbulkan persoalan
terkait dengan frasa “mengkhususkan diri pada bidang
tertentu sesuai dengan persyaratan” hal ini menimbulkan
ketidakjelasan, karena berdasarkan definisi seorang advokat
adalah orang yang memberikan jasa hukum, apakah jasa
hukum ini harus dipilah menjadi bidang kekhususan? Tidak
ada pasal yang menjelaskan bidang ke khususan yang
dimaksud dan malah menyempitkan makna dari “jasa
hukum” yang diberikan oleh seorang advokat
Rekomendasi:
Untuk ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f. Dengan
mempercepat pembentukan organisasi advokat sesuai
dengan amanah Pasal 32 ayat (4)
Untuk ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g direkomendasikan
untuk menghapus frasa “terus menerus”.
Untuk ketentuan Pasal 3 ayat (2) direkomendasikan untuk di
cabut
3

Pasal
16

Pasal 16
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad
baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang
pengadilan.

D2
(kesesuaian
tujuan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terkait dengan
frasa “dalam sidang pengadilan”, bagaimana jika seorang
Advokat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik
untuk kepentingan pembelaan Klien tetapi pada saat di luar
persidangan, misalkan pada saat mendampingi klien pada
proses penyidikan, apakah hal ini tidak menjadi bagian yang
perlu di lindungi juga bagi seorang advokat?
Rekomendasi:
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NO

4

PASAL

Pasal
22

ANALISIS

Dengan mengubah ketentuan diatas dengan menghapus
frasa “dalam sidang pengadilan” dan mengganti dengan frasa
“di dalam dan/atau di luar sidang pengadilan.
Pasal 22
(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

UBAH CABUT

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Pasal 22 ayat (2) telah terdapat ketentuan yang
mengatur khusus mengenai bantuan hukum melalui UndangUndang Bantuan Hukum.
Rekomendasi:
Dengan mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (2) dengan
mengubah frasa “diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.” Menjadi “berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.
5

Pasal
23

Pasal 23
(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan,
berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau
perwakilannya di Indonesia.
(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing
sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing
atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi
Advokat.
(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara
cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia
pendidikan dan penelitian hukum.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan
jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan
penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Pasal 23 ayat (4) bersifat regeling oleh sebab itu
perlu mengubah ketentuan tersebut.
Rekomendasi:
Dengan mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (4) dengan
mengubah frasa “diatur lebih lanjut dengan dengan
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NO

6

PASAL

Pasal
31

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

Keputusan Menteri.” Menjadi “diatur lebih lanjut dengan
dengan Peraturan Menteri.”
Pasal 31
Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan
profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat,
tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta) rupiah.

UBAH CABUT

D3 (keadilan:
Peluang yang
sama bagi
setiap warga
negara)

√

D4
(Kewenangan)

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan ini telah diyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 006/PUUII/2004, sehingga organisasi seperti LKBH yang ada di kampus
kampus fakultas hukum dapat memberikan konsultasi dan
bantuan hukum.
Rekomendasi:
Perlu mencabut ketentuan tersebut
Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33
Permasalahan/Analisa:
Sampai saat ini belum terbentuk organisasi Advokat secara definitif sesuai dengan amanah Pasal 32
ayat (4) yang sudah harus terbentuk dua tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.
Rekomendasi:
Mempercepat pembentukan organisasi advokat sesuai dengan amanah Pasal 32 ayat (4)

G. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah sebagai
berikut:
INDIKATOR
1
1

2
Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI

KESESUAIAN
YA TDK
3

ANALISIS

4

5
Judul:

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7

8
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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

2

3

4

telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa
tetapi secara esensi maknanya telah
mencerminkan isi dari Peraturan
Perundang-undangan .
Konsideran menimbang:
telah memenuhi unsur filosofis,
sosiologis dan yuridis yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 UUD NRI Tahun
1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24B ayat (4) yang berisi
susunan,
kedudukan,
dan
keanggotaan Komisi Yudisial diatur
dengan undang-undang

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial :
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 3
ayat
(3)

Pasal 3 (UU 18 Tahun 2011)
(1) Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik
Indonesia.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

UBAH

√
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CABUT

NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

UBAH

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

(2) Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di
daerah sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Komisi Yudisial.”
Permasalahan/Analisa:
Pembentukan penghubung Komisi Yudisial di daerah tidak
semata-mata berdampak pada internal Komisi Yudisial,
tetapi berdampak juga terhadap interaksi eksternal
lembaga Komisi Yudisial, dan juga berdampak pada
anggaran/keuangan negara. Oleh sebab itu pengaturan
Pasal 3 ayat (3) tidak tepat jika terkait pembentukan dan
susunan penghubung Komisi Yudisial di daerah diatur hanya
dengan menggunakan Peraturan Komisi Yudisial, kecuali
terhadap tata kerja tidak menjadi masalah.
Rekomendasi:
Mengubah ayat (3) menjadi “Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja
penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.”
2

Pasal 7
ayat
(2)

Pasal 7
(1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota
Komisi Yudisial.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan
Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.
Permasalahan/Analisa:
Perumusan ayat (2) kurang tepat, karena produk yang
dikeluarkan oleh sebuah lembaga berupa “ketentuan yang
mengatur” adalah “Peraturan”, karena lembaga adalah
sebuah institusi. Perlu mengubah rumusan ayat (2)
Rekomendasi:
Mengubah ayat (2) menjadi “Ketentuan mengenai tata cara
pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Peraturan
Komisi Yudisial.”

3

Pasal
10

Pasal 10
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat
ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung
setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
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CABUT

NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

UBAH

D2
(konsistensi)

√

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
atau
b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap
keamanan negara.
(2)
Pelaksanaan
penangkapan
atau
penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling
lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan
kepada Jaksa Agung.
Permasalahan/Analisa:
Perumusan Pasal 10 ayat (1) mengandung tiga norma,
sedangkan ayat (2) tidak sinkron jika mengatur juga
mengenai “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial
dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa
Agung setelah mendapat persetujuan Presiden” apakah
penangkapan dan penahanan yang telah diperintah Jaksa
Agung masih perlu dilaporkan kembali kepada Jaksa Agung,
sehingga ayat (2) ini hanya terhadap pengecualian
sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b.
Rekomendasi:
Mengubah rumusan Pasal tersebut menjadi:
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat
ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung
setelah mendapat persetujuan Presiden.
(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
atau
b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap
keamanan negara.
(2)
Pelaksanaan
penangkapan
atau
penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling
lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan
kepada Jaksa Agung.
4

Pasal
14

Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

D3
(Indikator:
Jaminan
terhadap
136

CABUT

NO

PASAL

ANALISIS

(2) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung,
Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial
daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
jabatan tersebut.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari
Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
perlindungan
masyarakat)

UBAH

D4
(kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pasal 13 huruf a setelah perubahan telah memperluas
norma tersebut sehingga tidak hanya hakim agung tetapi KY
juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc, namun
pengaturan di Pasal 14 tidak menyesuaikan dengan
perubahan Pasal 13, oleh sebab itu perlu perubahan
terhadap Pasal 14.
Dalam pelaksanaan Seleksi CHA, Komisi Yudisial perlu
mengatur
kerahasiaan keterangan/informasi yang
diperoleh Komisi Yudisial dari masyarakat.
Hal ini dikarenakan keterangan dan informasi yang
diperoleh memuat identitas pemberi informasi. Apabila
identitas pemberi informasi ini dapat diakses publik maka
akan muncul kekhawatiran di masyarakat pada saat
memberikan informasi dan pendapat terhadap calon Hakim
Agung yang diseleksi KY.
Rekomendasi:
Perlu pengubahan terhadap Pasal 14 dengan menyesuaikan
terhadap perubahan ketentuan Pasal 13
Perlu terdapat penambahan norma yang mengatur Komisi
Yudisial wajib menjaga kerahasiaan keterangan atau
informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait calon
Hakim Agung.
5

Pasal
18
ayat
(5)

Pasal 18 (UU 18 Tahun 2011)
(1) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2),
Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim
agung.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan
partisipasi masyarakat.
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DENGAN
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UBAH

(3) Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial
membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon
hakim agung.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari
terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial
menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung
kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung
dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.”
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya Mahkamah
menyatakan berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut
Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA,
serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak
sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena
ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari
hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan
untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY.
Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang
tersebut, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga
calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung,
juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam
Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.
Maka agar ketentuan kedua Undang-Undang tersebut tidak
menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah
kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8
ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan
Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU
MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga
frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat
(3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1
(satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang
diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung
untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui
oleh DPR.
Rekomendasi:
Mengubah ayat (5) menjadi:
“Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1
(satu) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk
setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan
disampaikan kepada Presiden.”
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H. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2

3

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa tetapi
secara
esensi
maknanya
telah
mencerminkan isi dari Peraturan
Perundang-undangan .

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7

8

Konsideran menimbang:
Telah memenuhi unsur
filosofis,
sosiologis dan yuridis yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A,
Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 UUD
NRI Tahun 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 ayat (3) yang berisi
pengaturan Badan-badan lain yang
fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan kehakiman.
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24A ayat (5) yang berisi
pengaturan susunan, kedudukan,
keanggotaan dan hukum acara MA
dan badan peradilan di bawahnya.

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
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4

kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1

Pasal 1:
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim
pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang
berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah
Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah
satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara
yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara
yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(Konsistensi
antar
ketentuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

Permasalahan/Analisa:
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REKOMENDASI
UBAH CABUT

Dari ketentuan umum di atas tidak terdapat
definisi/pengertian “Panitera” dan “Juru Sita” padahal
jabatan panitera dan juru sita memiliki pengaturan
kewenangan dan larangan yang diatur di dalam undangundang ini dan kedua jabtan tersebut memiliki peran dalam
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebab itu
perlu terdapat rumusan frasa yang meberikan pengertian
terhadap dua jabatan tersebut.

2

Pasal 2
ayat
(4)

Rekomendasi:
Perlu penambahan frasa pengertian terkait dengan jabatan
“Panitera” dan “Juru Sita”
Pasal 2
(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila.
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan
undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan.

D5 (Materi
Hukum;
Kelembagaan
dan Aparatur;
Budaya
Hukum)

√

D2
(Kesesuaian
tujuan
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Di dalam pelaksanaan asas “Peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan” belum secara
keseluruhan tertuang di dalam pengaturan norma yang ada
selanjutnya, sehingga masih menjadi slogan. Perlu adanya
perbaikan baik dari substansi, struktur, dan budaya yang
dapat mendukung keterpenuhan asas ini.

3

Pasal 3
ayat
(2)

Rekomendasi:
- Membentuk substansi hukum yang mendukung
asas ini.
- Menciptakan struktur birokrasi yang efektif dan
efisien di lingkungan peradilan.
- Membangun budaya hukum yang mencegah
adanya pungli dan mafia peradilan
Pasal 3
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan
hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali
dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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REKOMENDASI
UBAH CABUT

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan/Analisa:
Pasal 3 ayat (2) menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki
kepastian, terkait dengan frasa “kecuali dalam hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Adanya
pengecualian dalam pasal di atas, tetapi tidak terdapat
penjelasan lebih lanjut yang dimaksud pengecualian dalam
hal yang seperti apa? Di dalam penjelasan undang-undang
pun tidak dijelaskan lebih lanjut.
Rekomendasi:
Revisi terhadap pengaturan Pasal 3 ayat (2) agar tidak
multitafsir
4

Pasal 4
ayat
(2)

Pasal 4
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang.
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan.

D2 (Kejelasan
tujuan
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan frasa “membantu” dan “berusaha
mengatasi” tidak jelas maksud dari pengaturan tersebut.
Bantuan dan usaha seperti apa yang dimaksud, dan tidak
ada penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut, selain itu
tidak terdapat konsekuensi hukum bilamana pengadilan
tidak memberi bantuan dan usaha yang dimaksud.

5

Pasal 5
ayat
(2)

Rekomendasi:
Mencabut Pasal 4 ayat (2)
Pasal 5
(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional,
dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
Permasalahan/Analisa:

D3

√

(Keseimbanga
n, Keserasian,
dan
Keselarasan:
Mengedepank
an prinsip
kehati-hatian)

D5
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Terkait dengan penggunaan frasa “berpengalaman di
bidang hukum” di dalam realitas empirik diketahui bahwa
proses rekrutmen hakim melalui proses penerimaan PNS
pada umumnya, sehingga yang melamar untuk menjadi
hakim dapat berasal dari sarjana hukum fresh graduate
yang tentunya tidak memenuhi kriteria “berpengalaman di
bidang hukum” oleh sebab itu perlu adanya perombakan
sistem penerimaan hakim.

(Kelembagaa
n dan
Aparatur)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Terlebih lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah
sebagai pejabat negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya
status pejabat negara ini tidak berjalan secara penuh
karena pada kenyataan yang ada sekarang masih ada
pengaturan mengenai hakim yang masih mengacu pada
pengaturan kepegawaian PNS.

6

Pasal 6
ayat
(2)

Rekomendasi:
Perlu ada norma lebih lanjut yang mengatur mengenai
penerimaan hakim sebagai konsekuensi dari pengaturan
Pasal 5 ayat (2)
Pasal 6
D2
(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan (Kpnsistensi an
pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Indikator:
(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
Jaminan
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Perlindungan
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang
Masyarakat
yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah
atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
D4
(Penegakan
Permasalahan/Analisa:
Hukum)
Terkait dengan frasa “menurut undang-undang” hal ini
disharmoni jika dibanding dengan:
Pasal 4 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang.
Pasal 5 ayat (1): Hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Konsekuensi “menurut undang-undang” akan berbeda
dengan “menurut hukum”, karena hukum dapat dalam
bentuk tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undangundang merupakan bentuk hukum tertulis, oleh sebab itu
perlu terdapat harmonisasi pengaturan terhadap frasa ini.
Jika dibandingkan dengan Pasal 2 RKUHP maka pemidanaan
tidak hanya berdasar pada undang-undang semata tetapi
“perbuatan yang dianggap patut untuk dipidana” pun dapat
dijadikan dasar pemidanaan.

√
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Rekomendasi:
Perlu revisi atas Pasal 6 ayat (2) dengan mengganti
“undang-undang” menjadi “hukum”.

7

Pasal 7

Pasal 7
Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas
perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Permasalahan/Analisa:
Dari pengaturan tersebut, bagaimana dengan perihal
“tertangkap tangan”, pengecualian yang dimaksud dalam
pasal tersebut apakah dapat mencakup pengecualian yang
ada pada proses “tertangkap tangan”.

8

Pasal 8
ayat
(2)

Rekomendasi:
Perlu revisi atas pengaturan tersebut dengan memasukan
unsur “tertangkap tangan” sebagai salah satu unsur
pengecualian.
Pasal 8
(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib
dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,
hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat
dari terdakwa.

D3
(Keseimbanga
n, Keserasian,
dan
Keselarasan:
Mengedepank
an fungsi
kepentingan
umum)

√

D4
(Penegakan
Hukum)

D3
(Pengayoman:
Jaminan
terhadap
perlindungan
masyarakat)

√

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan tersebut pada prakteknya menimbulkan
disparitas “putusan pidana” yang diberikan oleh hakim,
walaupun itu merupakan konsekuensi dari pengaturan
tersebut, namun seringkali menciderai rasa keadilan yang
diterima oleh masyarakat, misalkan dalam hal kasus yang
dihadapkan serupa namun putusan yang diterima berbeda
dan tidak sepenuhnya memperhatikan “sifat yang baik dan
jahat dari terdakwa”.
Rekomendasi:
Oleh sebab itu perlu adanya revisi terhadap pengaturan
tersebut dengan menambahkan “wajib memperhatikan
putusan-putusan hakim (yurisprudensi) dalam kasus yang
serupa”
145

NO

PASAL

9

Pasal 9

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

Pasal 9
D4 (Penegakan
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau
Hukum)
diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi.
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti
kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian
diatur dalam undang-undang.

REKOMENDASI
UBAH CABUT

√

Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan adanya “putusan praperadilan” yang saat ini
diperluas sampai dengan ketentuan penetapan tersangka,
apakah hal ini dapat dijadikan dasar dalam penerapan pasal
di atas manakala seseorang menjadi pihak yang menang
dalam proses pra peradilan.
Apakah dalam konteks pasal di atas dimungkinkan adanya
pembuktian unsur kesengajaan yang terjadi dalam sistem
due process of law.
Rekomendasi:
Perlu adanya perumusan ulang terhadap ketentuan
tersebut dengan memperhatikan Putusan MK yang telah
memperluas pranata Pra Peradilan.
10

Pasal
10
ayat
(1)

Pasal 10
(1) 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.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara
perdamaian.
Permasalahan/Analisa:
Seringkali di dalam praktek ada pihak yang mengajukan
kembali gugatan ke pengadilan negeri setelah
mendapatkan putusan arbitrase, dan pihak pengadilan ada
yang menerima kemudian mengeluarkan penetapan
penolakan, namun ada juga pengadilan yang meneruskan
ke dalam proses pemeriksaan pengadilan. Dan hal ini

D3
(Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)

√

D4
(Kewenangan)
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KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

sengaja dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk menunda
eksekusi putusan arbitrase, walaupun dapat dipastikan
Hakim Banding dan Kasasi pasti menolak memeriksa
perkara tersebut.
Hal ini disebabkan pasal tersebut menimbulkan multi tafsir.
Rekomendasi:
Perlu revisi dengan menambahkan frase “kecuali undang
undang menentukan lain” sehingga secara keseluruhan
berbunyi:
(1) 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, kecuali undang undang
menentukan lain.
11

Pasal
15

Pasal 15
Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta
untuk kepentingan peradilan.

D2
(Kesesuaian
Teknik
Penyusunan)

√

D2
(Kesesuaian
Tujuan
penyusunan)

√

Penjelasan Pasal 15, disebutkan:
Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal
administrasi
berkas perkara, inventarisasi putusan
pengadilan dan penggunaan sumber daya manusia.
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan Pasal 15 ini bersifat teknis, tetapi
perumusannya tidak lengkap, sebagai contoh: bantuan
penggunaan sumber daya manusia, apakah seorang hakim
juga dapat ikut bersidang di luar wilayah pengadilan yang
menjadi tempat hakim tersebut bertugas?

12

Pasal
16

Rekomendasi:
Perlu ada tambahan pengaturan yang menyebutkan
ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung
Pasal 16
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka
yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan
peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan
tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung
perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer.

D3 (Indikator:
Kejelasan
aturan
mengenai
147

NO

PASAL

ANALISIS

Permasalahan/Analisa:
Pasal ini berlaku kumulatif “bersama-sama” berasal dari
sipil dan militer, bagaimana dengan kasus yang terjadi
terhadap pelaku berasal dari pihak militer semata, namun
korban berasal dari pihak sipil dengan kondisi tertib
sipil/non perang? Apakah bisa disidang melalui peradilan
umum?

13

Pasal
17
ayat
(3) dan
(4)

Rekomendasi:
Dengan melihat arah kebijakan pengaturan di atas yang
lebih mengedepankan peradilan umum dibanding dengan
peradilan militer terlebih lagi pilihan terhadap peradilan
militer ditujukan khusus terhadap “keadaan tertentu”. Oleh
sebab itu perlu revisi terhadap pengaturan di atas dengan
memberikan rumusan yang bersifat “alternatif” sehingga
jika terjadi tindak pidana yang menyebabkan korban sipil
dengan pelaku adalah militer maka dikenakan peradilan
umum.
Pasal 17
(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap
hakim yang mengadili perkaranya.
(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan
yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang
mengadili perkaranya.
(3)
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah
atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami
atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah
seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib
mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah
bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri
dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan
langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang
diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas
permintaan pihak yang berperkara.
(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan
tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang
bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)

D2
(Kesesuaian
tujuan
penyusunan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

√
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ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang
berbeda.
Permasalahan/Analisa:
Frasa pada ayat (3) yang menyebutkan “jaksa, advokat, atau
panitera” bisa menimbulkan multi tafsir karena frasa
tersebut dapat dimaknai sebagai nama jabatan yang
bersifat umum dan tidak menunjukan hubungan khusus
dari yang dimaksud dari ayat tersebut, seharusnya frasa
yang digunakan adalah “penuntut umum, penasihat hukum
dan panitera sidang”
Begitu pula terhadap ayat (4) yang menyebutkan frasa
“jaksa, atau panitera” dapat dimaknai sebagai nama
jabatan yang bersifat umum dan tidak menunjukan
hubungan khusus dari yang dimaksud dari ayat tersebut,
seharusnya frasa yang digunakan adalah “penuntut umum,
dan panitera sidang”

14

Pasal
24
ayat
(2)

Rekomendasi:
Revisi terhadap frasa diatas agar tidak terjadi multi tafsir
yaitu:
Jaksa menjadi penuntut umum;
Advokat menjadi kuasa hukum/penasihat hukum;
Panitera menjadi panitera sidang;
Pasal 24
D4 (Penegakan
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
Hukum)
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan
dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang
ditentukan dalam undang-undang.
(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat
dilakukan peninjauan kembali.

√

Permasalahan/Analisa:
Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUUXI/2013, yang mencabut pasal 268 ayat 3 KUHAP, maka
peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengalami
disharmoni dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang
Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal tersebut menyatakan
bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat
diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).
Masalah disharmoni atas putusan peninjauan kembali ini
perlu segera diatasi dengan melakukan suatu harmonisasi
dan menetapkan suatu pilihan ketentuan hukum yang jelas
terhadap upaya hukum PK. Hal tersebut menjadi penting
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

untuk menghindari terjadinya kebingungan diantara para
pencari keadilan, karena walau secara normatif diatur PK
hanya dapat dilakukan satu kali tetapi pada praktiknya
terjadi beberapa upaya PK terhadap PK yang dikabulkan.

14

Pasal
39

Rekomendasi:
Perlu adanya revisi ketentuan di atas dengan
mengakomodasi putusan yang telah diterbitkan oleh MK
Pasal 39
D3 (Indikator:
(1)Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan
Kejelasan
peradilan pada semua badan peradilan yang berada di
aturan
bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan
mengenai
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
pihak yang
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
melakukan
(1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
dan
(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan
penegakan
oleh Mahkamah Agung.
hukum)
(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi D4 (Penegakan
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Hukum)

√

Permasalahan/Analisa:
Potensi disharmoni dengan Pasal 5 ayat 2 UU Pengadilan
Pajak, yang menyebutkan: Organisasi, Administrasi dan
Keuangan di bawah Departemen Keuangan.
Terhadap hal tersebut apakah Mahkamah Agung dapat juga
melakukan pengawasan bilamana pengelolaan Organisasi,
Administrasi dan Keuangan di bawah Departemen
Keuangan?

15

Pasal
54

Rekomendasi:
Perlu merevisi ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Pengadilan
Pajak, sehingga seharusnya secara administrasi dan
keuangan terletak pada satu unit yaitu MA tidak lagi berada
dalam dua kaki
Pasal 54
(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana
dilakukan oleh jaksa.
(2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata
dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua
pengadilan.
(3)
Putusan pengadilan dilaksanakan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
Permasalahan/Analisa:

D2
(Kesesuaian
dengan
tujuan)

√

D3
(indikatoR:
Kejelasan
aturan
mengenai
pihak yang
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NO

PASAL

ANALISIS

Apakah tepat jika seorang Jaksa yang akan melakukan
eksekusi
putusan
pengadilan
masih
harus
mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan?
Seharusnya beban penilaian tersebut ada ditangan seorang
hakim, bukan seorang Jaksa, jaksa hanya akan
melaksanakan putusan sesuai dengan isi putusan
pengadilan.

16

Pasal
56

Rekomendasi:
Dengan merevisi ayat (3) menjadi: “Putusan pengadilan
dilaksanakan sesuai dengan isi putusan”.
Pasal 56
(1)
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
memperoleh bantuan hukum.
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari
keadilan yang tidak mampu.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

D5 (Materi
Hukum)

D4
(kewenangan)
(hak dan
kewajiban)

√

D4
(kewenangan)
(hak dan
kewajiban)

√

Permasalahan/Analisa:
Saat ini telah terbit Undang-Undang Bantuan Hukum, oleh
sebab itu pengaturan mengenai bantuan hukum perlu
kembali diharmoniskan dan disinkronkan.

17

Pasal
57

Rekomendasi:
Perlu revisi/perumusan ulang terhadap ketentuan tersebut
Pasal 57
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan
hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam
memperoleh bantuan hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan
sampai putusan terhadap perkara tersebut telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-udangan.
Permasalahan/Analisa:
Saat ini telah terbit Undang-Undang Bantuan Hukum, oleh
sebab itu pengaturan mengenai bantuan hukum perlu
kembali diharmoniskan dan disinkronkan.
Rekomendasi:
Perlu revisi/perumusan ulang terhadap ketentuan tersebut
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I. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:
NO

INDIKATOR

1
1

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

√
√

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa
tetapi secara esensi maknanya telah
mencerminkan isi dari Peraturan
Perundang-undangan .

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7

8

Konsideran menimbang:
Pada UU No. 15 Tahun 2003 telah
memenuhi unsur filosofis, sosiologis
dan yuridis yang menjadi pertimbangan
dan alasan pembentukannya.
Pada Perpu No. 1 Tahun 2002 telah
memenuhi unsur filosofis, sosiologis
dan yuridis serta terdapat alasan
kegentingan memaksa yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Pada UU No. 15 Tahun 2003, dasar
kewenangan pembentukan: Pasal 5 ayat
(1), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD NRI
Tahun 1945;
Pada Perpu No. 1 Tahun 2002, dasar
kewenangan pembentukan: Pasal 22
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28I ayat (5) yang berisi
pengaturan dan pembatasan HAM,
terkait tindak pidana terorisme.
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2

3

4

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

√

Merupakan urusan pemerintahan
absolut, sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang
meliputi: a. politik luar negeri; b.
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
yang dimaksud dengan:
1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang
baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab
secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan
kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana
secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi
badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk
menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang
dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau
peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat
menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat
secara luas.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(kesesuaian
tujuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√
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6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah
Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik
dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada
dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan BangsaBangsa atau organisasi internasional lainnya di luar
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas
mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda
tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau
bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial,
budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi,
termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk
kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat
meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau,
granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia
atau bahan lain yang dipergunakan
untuk menimbulkan ledakan.
Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Umum di atas masih belum mendefinisikan
secara jelas terkait yang dimaksud dengan arti dari
Terorisme dan Teroris

2

Pasal 3

Rekomendasi:
Perlu memperjelas dengan merumuskan ulang yang
dimaksud dengan Terorisme dan Teroris
Pasal 3
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau
bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah
negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga
mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk
melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
(2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), apabila:
a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang
bersangkutan;
b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara
yang bersangkutan;
c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang
bersangkutan;
d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas
pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√
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termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman
pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang
bersangkutan;
e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang
dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan;
atau
g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara
tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan
undang-undang negara yang bersangkutan pada saat
kejahatan itu dilakukan.
Permasalahan/Analisa:
Secara perumusan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan c
merupakan satu kesatuan dan merupakan sebuah syarat
yang bersifat kumulatif sehingga seharusnya dipisahkan
dengan ketentuan huruf d, e, f, dan g yang merupakan jenis
tindakan yang dilakukan.

3

Pasal 8
huruf r

Rekomendasi:
Tidak mengubah substansi tetapi mengubah susunan isi dari
Pasal tersebut.
Pasal 8
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
setiap orang yang:
a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau
merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara
atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan
tersebut;
b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau
rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara,
atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan
tersebut;
c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat
untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan
bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda
atau alat yang keliru;
d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk
pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau
pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat
untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan
atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

D2(kesesuaian
tujuan
penyusunan)

√
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f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan,
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau
merusak pesawat udara;
g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka,
hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung
asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan
kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap
bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun
upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya,
ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima
uang tanggungan;
i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan
hukum, merampas atau mempertahankan perampasan
atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas
atau mempertahankan perampasan atau menguasai
pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan
permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan
terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang,
mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga
dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan
maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan
merampas kemerdekaan seseorang;
l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan
perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat
udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat
udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas
pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat
terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau
menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara
dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang
dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya
tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat
udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan
dalam penerbangan;
o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau
lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,
melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan
mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu
dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan
pesawat udara dalam penerbangan;
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q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam
penerbangan;
r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan
yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam
pesawat udara dalam penerbangan.
Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Pasal 8 huruf r terlalu berlebihan untuk dapat
dikatakan sebagai tindak pidana terorisme, karena di dalam
rumusan tersebut berhenti sampai dengan “mengganggu
ketertiban dan tata tertib” tidak menyebutkan dampak yang
akan ditimbulkan akibat gangguan tersebut, sehingga
pencantuman huruf r sangat berlebihan.

4

Pasal
18
ayat
(2)

Rekomendasi:
Mengubah Pasal 8 huruf r dengan menambahkan frasa
terkait akibat yang ditimbulkan akibat dari gangguan
ketertiban dan tata tertib.
Pasal 18
(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap
korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan
penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada
pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat
pengurus berkantor.
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat
dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai
korporasi yang terlarang.

D3 (Indikator :
Kejelasan
sanksi
terhadap
pelanggaran)

√

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur pidana pokok
berupa denda, bagaimana jika korporasi tidak
membayar/tidak memiliki kemampuan membayar denda?
Hal ini menjadi masalah karena kurungan pengganti
sebagaimana terumus dalam Pasal 30 KUHP tidak dapat
diterapkan terhadap subyek hukum berupa korporasi

5

Pasal
23

Rekomendasi:
Perlu memberikan alternatif pemidanaan selain denda
terhadap korporasi, misalkan penguasaan/pengambil alihan
korporasi oleh Negara
Pasal 23
Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
Permasalahan/Analisa:
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Perumusan Pasal ini tidak sesuai dengan Teknik Pengacuan
yang terdapat dalam Lampiran II angka 279 yang berisi
ketentuan:
“Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah
pasal atau ayat bersangkutan”

6

Pasal
26
ayat
(1)

Rekomendasi:
Mengubah urutan pasal sesuai dengan teknik pengacuan.
Pasal 26
(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup,
penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti
permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau
Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari.
(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup,
maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan
dilaksanakan penyidikan.

D3
(Pengayoman;
kemanusiaan;
keadilan)

√

D2
(konsistensi)

√

Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan Pasal 26 ayat (1) apakah laporan intelijen
dapat dijadikan bukti permulaan, dan apakah merupakan
bukti permulaan, karena laporan intelijen dapat berisi
prediksi atau dugaan yang belum tentu menunjukan sebuah
peristiwa akan terjadi, sedangkan bukti merupakan alat
yang menerangkan suatu peristiwa/kejadian. Hal ini bisa
menjadi kesewenang-wenangan aparat, Sehingga, dapat
berakibat adanya salah tangkap, atau penangkapan yang
tidak sesuai dengan prosedur
Pasal ini bertentangan dengan asas
Pengayoman: ketentuan yang dapat menyebabkan tidak
terjaminnya perlindungan masyarakat
Kemanusiaan: ketentuan yang menghambat pemenuhan
HAM
Keadilan: ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai
keadilan
Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan: ketentuan
yang mengabaikan prinsip kehati-hatian

7

Pasal
28

Rekomendasi:
Mencabut Pasal 26
Pasal 28
Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap
orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme
berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24
(tujuh kali dua puluh empat) jam.
Permasalahan/Analisa:
Karena Pasal 28 mendasarkan pada ketentuan yang
terdapat di dalam Pasal 26, sedangkan Pasal 26 berpotensi
menimbulkan masalah maka Pasal 28 juga tidak relevan
untuk dipertahankan, oleh sebab itu sebaiknya dicabut dan
mendasarkan kembali kepada ketentuan KUHAP
Rekomendasi:
Mencabut Pasal 28

J. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2
Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI
Tahun 1945, yang
meliputi:
7. HAM
8. Hak dan
kewajiban warga
Negara
9. Pelaksanaan dan
penegakan
kedaulatan
Negara serta
pembagian
kekuasaan Negara
10.
Wilayah
Negara dan
pembagian
daerah
11.
Kewarganega
raan dan
kependudukan
12.
Keuangan
Negara

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7

Judul:
Tidak sesuai dengan ketentuan, dengan
alasan: tidak dibuat secara singkat dan
terdiri dari beberapa kata dan beberapa
frase. Dari segi judul dapat terjadi
ketidakjelasan esensi pengaturan yang ada.
Konsideran menimbang:
Hanya terdapat unsur filosofis dan
sosiologis.
Terhadap unsur yuridis tidak ditemukan
atau tidak terpenuhi
Di dalam konsideran tidak tergambar
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi
kekosongan
hukum
dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada,
yang akan diubah, atau yang akan dicabut
guna menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yakni Pasal 5 ayat (1),
dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945
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8
√

Penilaian Kesesuaian:
Tidak sesuai untuk dibentuk sebagai
undang-undang, karena Secara substansi,
sebagian UU ini (Pasal 10-Pasal 19) telah
dicabut oleh UU Nomor 30 Tahun 2002
tentang KPK. Substansi yang tersisa
mengatur tentang asas-asas Umum
penyelenggaraan negara, peran serta
masyarakat, dan kewajiban penyelenggara
negara untuk menyampaikan laporan harta
kekayaan.
-

2

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang

3

Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan
MK

4

√

Substansi ini sebaiknya disatukan
dengan UU yang mengatur pengenai
perkara
pemberantasan
korupsi
sebagaimana pengaturan mengenai
lembaga
yang
melaksanakan
kewenangannya juga telah dilebur
dalam UU lain.
(Bukan Perintah UU tapi perintah TAP MPR)
Pada bagian “mengingat” UU ini
dicantumkan
TAP
MPR
Nomor
XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini, dalam
TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 merupakan
TAP yang terus berlaku sampai
terlaksananya seluruh ketentuan dalam
Ketetapan tersebut.

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme :
NO

PASAL

1

Pasal 1
angka
7

ANALISIS

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D4
(kewenangan)

REKOMENDASI
UBAH
CABUT
√
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1. Penyelengga Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah
Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum
penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang tindak pidana korupsi.
4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara
melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara
Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan
orang lain, masyarakat, dan atau negara.
5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara
Negara secara melawan hukum yang menguntungkan
kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah
asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan,
dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga
independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan
Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara
untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.
Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
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2

Pasal
10

Pasal 10
Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Presiden
selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa.

D4
(kewenangan)

√

D4
(kewenangan)

√

D4
(kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

3

Pasal
11

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 11
Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

4

Pasal
12

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 12
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(1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam
penyelenggaraan negara.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Komisi Pemeriksa dapat
melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

5

Pasal
13

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 13
(1) Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur
Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi
Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang
berlaku.

D4
(kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

163

6

Pasal
14

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 seorang
calon Anggota serendah-rendahnya berumur 40 (empat
puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 75 (tujuh
puluh lima) tahun.
(2) Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ketentuan peraturan perundangundangan
(3) Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa
jabatan selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa
jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengangkatan serta pemberhentian Anggota Komisi
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

D4
(kewenangan)

√

D4
(kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

7

Pasal
15

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas
seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang
Wakil Ketua merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya
20 (dua puluh) orang Anggota
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yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh
dan dari para Anggota berdasarkan musyawarah mufakat.
(3) Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terdiri atas:
a. Sub Komisi Eksekutif;
b. Sub Komisi Legislatif;
c. Sub Komisi Yudikatif; dan
d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik
Daerah.
(4) Masing-masing Anggota Sub Komisi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diangkat sesuai dengan
keahliannya dan bekerja secara kolegial.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa
dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
(6) Komisi Pemeriksa berkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia.
(7) Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia.
(8) Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di
daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden
setelah mendapat peertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

8

Pasal
16

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 16
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah
atau janji sesuai dengan
agamanya, yang berbunyi sebagai berikut :

D4
(kewenangan)

√
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"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa
akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan
sungguh-sungguh, jujur, berani, adil, tidak membedabedakan jabatan, suku, agama, ras dan golongan dari
Penyelenggara Negara yang saya periksa, dan akan
melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya,
serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang
Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara".
"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas dan
wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau
tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian".
"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan
mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai
Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945,
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
bagi negara Republik Indonesia".
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diucapkan di hadapan Presiden.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

9

Pasal
17

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 17
(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang
untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan
Penyelenggara Negara.
(2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta
kekayaan Penyelenggara Negara;
b. meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang

D4
(kewenangan)

√
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dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para
Penyelenggara Negara;
c. melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai
harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan
petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap
Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
d. mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan
saksi-saksi
untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta
dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan
penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang
bersangkutan;
e. jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan
sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara
Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi dan
nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara
Negara,
juga meminta pejabat yang berwenang
membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan
menjabat.
(3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum,
selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

10

Pasal
18

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 18
(1) Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Presiden,

D4
(kewenangan)

√
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Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa
Keuangan.
(2) Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan
Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Sub Komisi
Yudikatif, juga disampaikan kepada Mahkamah Agung.
(3) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya
korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, untuk ditindaklanjuti.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

11

Pasal
19

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 19
(1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan
wewenang Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

D4
(kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam
BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak
berlaku.

12

Pasal
20

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan yang terkait dengan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa
Pasal 20
(1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1,
2, 3, 5 dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4
atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisis:
Tidak Mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan,
Pada Lampiran II nomor 64 dinyatakan bahwa:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi
keperdataan atas pelanggaran norma tersebut
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma
yang memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan”
Lampiran II nomor 118 yang menyatakan:
Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara
tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar
dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang
memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu
dihindari:
a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan
Perundang-undangan lain.
Pengaturan pada Pasal 20 malah menimbulkan
ketidakpastian hukum.

13

Pasal
21

Rekomendasi:
Mencabut Pasal 20
Pasal 21
D4 (penegakan
Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi
hukum)
Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua

√
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ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus
terkait dengan perbuatan korupsi dengan segala unsurnya
di dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

14

Pasal
22

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan Pasal 21
Pasal 22
D4 (penegakan
Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi
hukum)
Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12
(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus
terkait dengan perbuatan korupsi dengan segala unsurnya
di dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Rekomendasi:
Mencabut ketentuan Pasal 22

K. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2
Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI

KESESUAIAN
YA TDK
3

ANALISIS

4

5
Judul:

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7
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8

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

2

3

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

√
√

telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa tetapi
secara
esensi
maknanya
telah
mencerminkan
isi
dari
Peraturan
Perundang-undangan .
Konsideran menimbang:
telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis
dan yuridis yang menjadi pertimbangan
dan alasan pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat
(4)

√

√

Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
28I ayat (5) yang berisi pengaturan dan
pembatasan HAM, khususnya bagi
pelaku tindak pidana korupsi
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
26 ayat (3) yang berisi pengaturan hak
dan kewajiban bagi warga negara
dalam penanganan tindak pidana
korupsi
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
24 ayat (3) yang berisi pengaturan
Badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan
kehakiman.

Merupakan urusan pemerintahan absolut,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang meliputi: a.
politik luar negeri; b. pertahanan; c.
keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.
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4

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi:
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1

Pasal 1 (UU 31 Tahun 1999)
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan
yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara
atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu
korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara
atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara
atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(kesesuaian
tujuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

Permasalahan/Analisa:
Di dalam beberapa pasal ditemukan frasa “penyelenggara
negara” namun pada Pasal 1 yang merupakan ketentuan
umum tidak terdapat definisi “penyelenggara negara” hal
ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena
“penyelenggara negara” merupakan subjek yang terpisah
dari pegawai negeri dan penting untuk di definisikan.

2

Penjel
asan
Pasal 2
ayat
(1)

Rekomendasi:
Mengubah Pasal 1 dengan memasukan pengertian terkait
“Penyelenggara Negara”
Pasal 2, (UU 31 Tahun 1999)
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan

D2 (Kesesuain
tujuan)

√

D3 (Ketertiban
Dan Kepastian
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penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Hukum:
Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran)

Permasalahan/Analisa:
Terdapat putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 Tanggal
25 Juli 2006 terkait dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1)
dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sepanjang Frasa yang berbunyi:
”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam
pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti
formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,
maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.
Sehingga melalui putusan MK yang ada maka penjelasan
Pasal 2 ayat (1) berisi:
Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa
"merugikan keuangan atau perekonomian negara"
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan
delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup
dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

3

Pasal 6

Rekomendasi:
Mengubah penjelasan Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan
putusan MK
Pasal 6, (UU 20 Tahun 2001)
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang
pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat
atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan
perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

D2 (kesesuaian
tujuan)

√

D3
(Ketertiban Dan
Kepastian
Hukum:
Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran)
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(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
advokat yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan adanya mafia peradilan, maka pihak yang
terkait dengan putusan atas suatu perkara tidak hanya
sebatas hakim dan advokat, namun pada beberapa kasus
menunjukan Panitera di beberapa pengadilan telah
menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu maka
sebaiknya di dalam Pasal 6 ini juga mencantumkan
Panitera sebagai bagian dari kualifikasi tindak pidana yang
diatur dalam pasal tersebut.
Rekomendasi:
Mengubah Pasal 6 dengan memasukan “Panitera” sebagai
subjek yang dapat dikenakan tindak pidana tersebut.
Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan Pasal 6 ayat 1 huruf b, Bukankah seorang
advokat memang akan mempengaruhi nasihat atau
pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara
yang disidangkan dalam pengadilan? Tidak jelas unsur
pidana dari Perbuatan yang dimaksud dari pasal ini.
Apakah kata “memberi atau menjanjikan sesuatu” dapat
bermakna juga memberi atau menjanjikan suatu
imbalan/honor yang memang merupakan hak dari
Advokat

4

Pasal 7
ayat
(1)

Rekomendasi:
Memperjelas kembali unsur pidana yang terdapat dalam
Pasal 6 ayat 1 huruf b dengan mengubah ketentuan
tersebut
Pasal 7, (UU 20 Tahun 2001)
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah):
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat
bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan
curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau
barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang;

D3
(Ketertiban Dan
Kepastian
Hukum:
Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran)

√

D5 (Materi
Hukum)
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b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan
atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang
yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam
keadaan perang; atau
d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan
barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja
membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud
dalam huruf c.
(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan
bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan
curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Permasalahan/Analisa:
Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini sangat
erat kaitannya dengan peran korporasi di dalam proses
pengadaan barang/jasa Pemerintah, tidak mungkin dalam
sebuah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah baik itu
terkait dengan pemborong bangunan, penyedia bahan
sampai dengan penyediaan barang itu hanya bertindak
secara pribadi/individu tanpa melibatkan korporasi, oleh
sebab itu di dalam Pasal ini perlu untuk memasukan
korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana, sehingga
dapat dikenakan pula sanksi terhadap korporasi tersebut.

5

Pasal
11

Rekomendasi:
Mengubah Pasal 7 ayat (1) dengan memasukan korporasi
sebagai subjek pelaku tindak pidana
Pasal 11, (UU 20 Tahun 2001)
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau
yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau
janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

D2 (kesesuaian
tujuan)

√

D3 (Ketertiban
Dan Kepastian
Hukum:
Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran)

Permasalahan/Analisa:
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Apakah rumusan “menurut pikiran orang yang
memberikan” sudah cukup jelas. Bagaimana membuktikan
“pikiran” seseorang? Mengapa tidak menggunakan kata
“maksud” atau dicukupkan saja pada frasa “patut diduga”.
Demikian juga dengan kata “Ada hubungan dengan
jabatannya” apakah sudah cukup jelas? Jika diperhatikan,
pada pasal lain terdapat rumusan yang lebih jelas
misalnya: “hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.” Rumusan
semacam ini lebih jelas dan lebih tidak multitafsir.
Selain itu, rumusan pasal ini sepertinya telah diatur juga
dalam Pasal 12 huruf a dan b.

6

Pasal
18
ayat
(1)
huruf
d

Rekomendasi:
Pasal ini direkomendasikan untuk dicabut
Pasal 18 (UU 31 Tahun 1999)
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana
tambahan adalah :
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang
yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayakbanyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari
tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah
kepada terpidana.
(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut.
(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka
dipidana dengan pidana penjara yang lamanya
tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan

D2 (kesesuaian
tujuan
penyusunan)

√

D3:
Indikator:
Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran
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lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.
Permasalahan/Analisa:
Pasal 18 ayat (1) huruf d terdapat frasa “seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu” (bagian penjelasan tidak
memberikan keterangan lebih lanjut) yang tidak jelas
batasannyai. Tanpa adanya rumusan yang jelas mengenai
apa yang dimaksud dengan “hak-hak tertentu”, terdapat
potensi terjadinya pelanggaran hak masyarakat oleh
pemerintah, termauk pelanggaran HAM.

7

Pasal
20
ayat
(4)

Rekomendasi:
Perlu merinci secara jelas hak-hak tertentu yang dimaksud
agar menimbulkan kepastian hukum. Perlu mengubah
ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d.
Pasal 20 (UU 31 Tahun 1999)
(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau
atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan
pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau
pengurusnya.
(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi
tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu
korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh
pengurus.
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus
korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula
memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke
sidang pengadilan.
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap
korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan
penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada
pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat
pengurus berkantor.
(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan
maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

D2 (kesesuaian
tujuan
penyusunan)

√

D3:
Indikator:
Kejelasan sanksi
terhadap
pelanggaran

Permasalahan/Analisa:
Dalam konteks pemidanaan tidak tepat penerapan Pasal
20 ayat (4), apakah sebuah pemidanaan dapat digantikan
dengan subjek yang lain dalam hal ini pengurus dari
korporasi dan di dalam penjelasan tidak ada penjabaran
siapa yang dimaksud dengan “orang lain” yang dapat
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mewakili pengurus korporasi. Jika ayat (3) sudah secara
tegas menginginkan agar pengurus mewakili korporasi,
mengapa pada ayat (4) dibuka kembali peluang untuk
pengurus diwakili lagi oleh “orang lain”?

8

Pasal
22

Rekomendasi:
Mencabut ketentuan Pasal 20 ayat 4
Pasal 22 (UU 31 Tahun 1999)
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal
29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak
memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak
benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah).

D2 (kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D2 (kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Perumusan Pasal ini tidak sesuai dengan Teknik
Pengacuan yang terdapat dalam Lampiran II angka 279
yang berisi ketentuan:
“Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak
setelah pasal atau ayat bersangkutan”

9

Pasal
24

Rekomendasi:
Mengubah urutan pasal sesuai dengan teknik pengacuan.
Pasal 24 (UU 31 Tahun 1999)
Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak
Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Permasalahan/Analisa:
Perumusan Pasal ini tidak sesuai dengan Teknik
Pengacuan yang terdapat dalam Lampiran II angka 279
yang berisi ketentuan:
“Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak
setelah pasal atau ayat bersangkutan”

10

Pasal
27

Rekomendasi:
Mengubah urutan pasal sesuai dengan teknik pengacuan.
Pasal 27 (UU 31 Tahun 1999)
Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit
pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di
bawah koordinasi Jaksa Agung.
Permasalahan/Analisa:
Ketentuan ini disharmoni dengan Pasal 6 huruf a dan b;
Pasal 7; Pasal 8 UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan
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KPK memiliki fungsi koordinasi sampai dengan supervisi,
maka jika dikaitkan dengan Pasal ini akan terjadi tumpang
tindih kewenangan.

11

Pasal
39

Rekomendasi:
Mengubah pasal tersebut dengan mengganti frasa “Jaksa
Agung” menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi”
Pasal 39 (UU 31 Tahun 1999)
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang
tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Ketentuan ini disharmoni dengan Pasal 42 UU 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyebutkan:
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
berwenang
mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang
dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada
peradilan militer dan peradilan umum.
Rekomendasi:
Mengubah pasal tersebut dengan mengganti frasa “Jaksa
Agung” menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi”

L. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1
1

2
Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI
Tahun 1945, yang
meliputi:
1. HAM

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni dibuat
secara singkat dengan hanya menggunakan
satu kata atau frasa tetapi secara esensi

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7
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8

2

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 UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang

3

Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

4

Tindak lanjut Putusan
MK

maknanya telah mencerminkan isi dari
Peraturan Perundang-undangan .
Konsideran menimbang:
telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis
dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan
alasan pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 UUD NRI Tahun
1945

√

Amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang independen dengan
tugas
dan
wewenang
melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi
Merupakan urusan pemerintahan absolut,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang meliputi: a.
politik luar negeri; b.
pertahanan; c.
keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

√

Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1

2

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7
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8

1

2

3

4

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

Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni dibuat
secara singkat dengan hanya menggunakan
satu kata atau frasa tetapi secara esensi
maknanya telah mencerminkan isi dari
Peraturan Perundang-undangan .

√

Konsideran menimbang:
Tidak terdapat alasan baik filosofis,
sosiologis maupun yuridis sebagai dasar
untuk melakukan pencabutan Perpu, hanya
didasarkan pada Putusan Rapat Paripurna
DPR.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Sesuai dengan
dimiliki oleh DPR

kewenangan

yang

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Menjadi Undang-Undang:
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 6
huruf
e

Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi;

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(kesesuaian
tujuan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak
pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Permasalahan/Analisa:
Pasal 6 huruf e memiliki konsekuensi yang luas dan tidak
terbatas, apakah semua urusan penyelenggaraan
pemerintahan negara perlu untuk di monitor oleh KPK,
akan sulit menetapkan indikator monitor yang akan
dilakukan oleh KPK. Pasal 6 huruf e tidak dioperasionalkan
melalui norma berikutnya seperti yang ada pada Pasal 6
huruf a, b, c dan d.

2

Pasal
19

Rekomendasi:
Karena tidak jelas tujuan dan batasan yang ingin diatur
dalam Pasal 6 huruf e, maka sebaiknya dicabut
Pasal 19
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di
ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk
perwakilan di daerah provinsi.

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pengaturan yang terdapat dalam ayat (2) seharus
dilanjutkan dengan delegasi pengaturan dengan
menyebutkan pembentukan perwakilan KPK di provinsi
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, karena
pembentukan kantor perwakilan berdampak pada
anggaran keuangan negara dan koordinasi lintas sektor.

3

Pasal
24
ayat
(3)

Rekomendasi:
Dengan menambahkan ketentuan mengenai “tata cara
pembentukan, susunan dan kedudukan, serta tata kerja
perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah
provinsi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah
Pasal 24
(1) Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena
kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi.
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga
negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat
sebagai pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan yang terdapat pada Pasal 24 ayat (3) bersifat
regeling sehingga seharusnya di bentuk melalui
“Peraturan” bukan “Keputusan”
Rekomendasi:
Mengubah Pasal 24 ayat (3) menjadi:
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

4

Pasal
25
ayat
(2)

Pasal 25
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi:
a. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi
mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi;
b. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang,
Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang
bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
c. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.
(2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pengaturan yang terdapat pada Pasal 25 ayat (2) bersifat
regeling sehingga seharusnya di bentuk melalui
“Peraturan” bukan “Keputusan”
Rekomendasi:
Mengubah Pasal 25 ayat (2) menjadi:
(2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
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NO

PASAL

ANALISIS

5

Pasal
27
ayat
(4)

Pasal 27
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi
Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik
Indonesia.
(3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal
bertanggungjawab
kepada
Pimpinan
Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat
Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

Permasalahan/Analisa:
Pengaturan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (4) bersifat
regeling sehingga seharusnya di bentuk melalui
“Peraturan” bukan “Keputusan”
Rekomendasi:
Mengubah Pasal 27 ayat (4) menjadi:
(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat
Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
6

Pasal
32
ayat
(1)

Pasal 32
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau
diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana
kejahatan;
d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama
lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan
tugasnya;
e. mengundurkan diri; atau
f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan
sementara dari jabatannya.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2)

D4 (hak dan
kewajiban)

√

Permasalahan/Analisa:
Berdasarkan Putusan MK Nomor
133/PUU-VII/2009
Tanggal 25 Nopember 2009, dinyatakan:
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Pasal 32 ayat (1) huruf c Bertentangan Dengan UUD 1945
Secara Bersyarat (Conditionally Unconstitutional), Kecuali
Harus Dimaknai :
“Pimpinan KPK Berhenti atau
Diberhentikan Secara
Tetap Setelah Dijatuhi Pidana Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum
Tetap”.

7

Pasal
34

Rekomendasi:
Mengubah Pasal 32 ayat (1) huruf c sesuai dengan Putusan
MK
Pasal 34
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang
jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk sekali masa jabatan.

D4 (hak dan
kewajiban)

√

D2
(kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat Putusan MK Nomor
5/PUU-IX/2011
Tanggal 20 Juni 2011, dinyatakan :
Pasal 34 Bertentangan Dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai: “bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara
bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat
untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa
jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali
masa jabatan “.

8

Pasal
44

Rekomendasi:
Mengubah Pasal 34 dengan mengakomodir Putusan MK
Pasal 44
(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan
menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan
tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti
permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada
apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat
bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau
data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik
secara biasa maupun elektronik atau optik.
(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak
menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada

D3 (Ketertiban
Dan Kepastian
Hukum :
Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi)
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Komisi
Pemberantasan
Korupsi
dan
Komisi
Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat
bahwa
perkara
tersebut
diteruskan,
Komisi
Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri
atau dapat melimpahkan perkara
tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian
atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi
dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Permasalahan/Analisa:
Ayat (1) dan (3) rumusannya tidak tepat terkait
penggunaan frasa “kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi” karena menunjuk institusi bukan merupakan tata
kerja yang ada, akan lebih tepat jika menggunakan
rumusan “kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi” lihat seperti pengaturan yang terdapat dalam
Pasal 49.

9

Pasal
53

Rekomendasi:
Mengubah Pasal 44 ayat (1) dan (3) menjadi:
(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan
menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan
tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti
permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan
kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak
menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi
Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
Pasal 53
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa
dan memutus tindak pidana
korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
186

NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

10

Pasal
54

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 54
(1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan
Peradilan Umum.
(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya
meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia.
(3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
bertahap dengan Keputusan Presiden.

D4
(Kewenangan)

√

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

11

Pasal
55

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 55
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang memeriksa dan
memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar
wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara
Indonesia.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
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“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

12

Pasal
56

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 56
(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas
hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.
(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung.
(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik
Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib
melakukan pengumuman kepada masyarakat.

D4
(Kewenangan)

√

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

13

Pasal
57

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 57
(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun;
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b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;
c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama
menjalankan tugasnya; dan
d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang
mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;
e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun
pada proses pemilihan;
f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan
memiliki reputasi yang baik;
h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya
selama menjadi hakim ad hoc.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

14

Pasal
58

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 58
(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90
(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara
dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang
yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri
yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

D4
(Kewenangan)

√
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Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

15

Pasal
59

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 59
(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara
tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh
Pengadilan Tinggi.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima)
orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan
Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga
berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

D4
(Kewenangan)

√

D4
(Kewenangan)

√

Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

16

Pasal
60

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 60
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(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung,
perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah
Agung.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima)
orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3
(tiga) orang hakim ad hoc.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada
Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
b. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang
mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurangkurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum;
c. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses
pemilihan;
d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
e. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan
memiliki reputasi yang baik;
f. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan g.
melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya
selama menjadi hakim ad hoc.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

17

Pasal
61

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 61
(1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib
mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di
hadapan Presiden Republik Indonesia.

D4
(Kewenangan)

√
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(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut :
a. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh
bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau
tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan
sesuatu apapun kepada siapapun juga".
b. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekalikali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga suatu janji atau pemberian".
c. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada
dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi negara Republik Indonesia".
d. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif
dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan
menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan
kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan".
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

18

Pasal
62

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 62
Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

D4
(Kewenangan)

√
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Permasalahan/Analisa:
Telah terdapat ketentuan Pasal 39 UU 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tipikor yang menyebutkan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai
pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.

19

Pasal
65

Rekomendasi:
Mencabut Pasal ini
Pasal 65
Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun.

D2
(konsistensi)

√

Permasalahan/Analisa:
Agar sinkron seperti rumusan Pasal 36 maka perlu
penyesuaian frasa “setiap Anggota” diganti menjadi
“setiap Pimpinan”
Rekomendasi:
Mengubah Pasal tersebut agar sinkron menjadi:
“Setiap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun.”

M. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan materi
muatan terhadap Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:
INDIKATOR
1

2

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7
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8

1

2

3

4

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 UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan
MK

Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa tetapi
secara
esensi
maknanya
telah
mencerminkan
isi
dari
Peraturan
Perundang-undangan .

√

Konsideran menimbang:
Telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis
dan yuridis yang menjadi pertimbangan
dan alasan pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
24 ayat (3) yang berisi pengaturan
Badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan
kehakiman.
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
24A ayat (5) yang berisi pengaturan
susunan, kedudukan, keanggotaan
dan hukum acara MA dan badan
peradilan di bawahnya.

√

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
dasar pembentukannya ditentukan dalam
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
MK/PUU-IV/012-16-019 /2006 Dalam
putusannya, MK menyatakan Pasal 53 UU
194

KPK yang membentuk Pengadilan Khusus
Tindak
Pidana
Korupsi
(Tipikor)
bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5)
UUD 1945.
Namun, MK menyatakan Pasal
mempunyai kekuatan hukum
sampai diadakan perubahan
undang paling lambat 3 tahun
sejak putusan diucapkan.

53 tetap
mengikat
undangterhitung

Sehingga perlu diatur kembali Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dengan undangundang yang baru.

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi:
NO

PASAL

1

Pasal 8

ANALISIS

Pasal 8
Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:
a. pimpinan;
b. Hakim;dan
c. panitera.
Permasalahan/Analisa:
Susunan pengadilan tersebut tidak disebutkan adanya
“Juru Sita” apakah memang tidak diperlukan juru sita di
dalam pengadilan Tipikor, karena di dalam UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 terdapat peran Juru Sita di
dalam proses peradilan.

2

Pasal
11

Rekomendasi:
Mengubah ketentuan tersebut dengan memasukan “Juru
Sita”
Pasal 11
Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D3 (Ketertiban
Dan Kepastian
Hukum:
Kejelasan
aturan
mengenai
koordinasi)

D3
(Keseimbanga
n, Keserasian,
dan

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

√
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a. berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya
selama 10 (sepuluh) tahun;
b. berpengalaman menangani perkara pidana;
c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang
tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat
dalam perkara pidana;
e. memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana
korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
f. telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
Keselarasan:
Mengedepank
an prinsip
kehati-hatian)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

D4
(Perlindungan)
D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)

Permasalahan/Analisa:
Pasal 11 huruf b tidak sinkron dengan Pasal 57 ayat (1)
huruf b UU 30 Tahun 2002 tentang KPK, di dalam UU KPK
disebutkan syarat: “berpengalaman mengadili tindak
pidana korupsi” tetapi pada UU Pengadilan Tipikor syarat
menjadi: “berpengalaman menangani perkara pidana”.
Akan sangat berbeda antara kasus Tipikor dengan Kasus
pidana umumnya, sehingga memerlukan kualifikasi
tertentu.

3

Pasal
26

Rekomendasi:
Mengubah ketentuan tersebut dengan menyesuaikan UU
KPK.
Pasal 26
(1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim
berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari
Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
(2) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi
majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam
hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka
komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
(3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis
hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau
Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan
kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
(4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah
dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Mahkamah Agung.

D3
(Keseimbanga
n, Keserasian,
dan
Keselarasan:
Mengedepank
an prinsip
kehati-hatian)
D4
(Perlindungan)
D5
(Kelembagaan
dan Aparatur)
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Permasalahan/Analisa:
Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Dalam memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi
dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang hakim....”
Tidak sinkron dengan:
Pasal 60 ayat (2) UU KPK yang menyebutkan:
“Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang
yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga)
orang hakim ad hoc”
Karena kasus tipikor merupakan extraordinary crime maka
maksud pembentukan majelis yang berjumlah 5 (lima)
orang agar dapat diperoleh putusan yang berkualitas dan
berkeadilan.
Rekomendasi:
Mengubah ketentuan tersebut dengan mengacu pada UU
KPK

N. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis:
INDIKATOR
1
1

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat, tetapi terdiri dari
beberapa frasa.

√
√

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6

7
√

Konsideran menimbang:
Tidak ada unsur yuridis yang menjadi
pertimbangan
dan
alasan
pembentukannya.
Konsideran mengingat:
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8

pembagian
kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara
dan pembagian
daerah
5. Kewarganegaraan
dan
kependudukan
6. Keuangan Negara

2

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang

3

Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat
Tindak lanjut Putusan
MK

4

Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu Pasal 20, Pasal
21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1)
dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
28I ayat (5) yang berisi pengaturan dan
pembatasan HAM.
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
26 ayat (3) yang berisi pengaturan hak
dan kewajiban bagi warga negara.
√

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
tentang Pengesahan International
Convention on The Elimination of All
Forms of Racial Discrimination 1965
(Konvensi
Internasional
tentang
Penghapusan
Segala
Bentuk
Diskriminasi Rasial, 1965)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis:
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 1

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk
pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan
berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan
pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan,
atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(Konsistensi)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
V
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik
dan garis keturunan.
3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan
kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma
bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
4. Warga Negara adalah penduduk negara atau bangsa
Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau
pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban.
5. Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan
yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan,
pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan
pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau
pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan
hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu
kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut
Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya
yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Permasalahan/Analisa:
Di dalam Pasal 18 terdapat frasa “restitusi” seharusnya
frasa ini masuk ke dalam Pasal 1 sebagai ketentuan umum
sebagai sebuah pembatasan maksud dan tujuan dari frasa
“restitusi”

2

Pasal 4

Rekomendasi:
Perlu memasukan pengertian “restitusi” ke dalam Pasal 1
Pasal 4
Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :
a.
memperlakukan
pembedaan,
pengecualian,
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan
etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi

D2
(Kesesuaian
Tujuan
Penyusunan)

V
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di
bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang
karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan,
ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau
tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang
lain;
2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang
dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, katakata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya
yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan,
pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan
kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis.
Permasalahan/Analisa:
Frasa “tempat lainnya” dapat dihapus atau cukup berhenti
sampai pada frasa “di tempat umum”. Keberadaan frasa
‘lainnya’ pada ketentuan ini, khususnya Pasal 4 huruf b
angka 1 membuat penerapan pasal tersebut melebar
hingga ke dugaan pidana terkait UU Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentag
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dengan menghilangkan frasa “tempat lainnya”, perlakuan
Pasal 4 terutama angka 1 huruf b menjadi lebih sesuai
dengan tujuan pembentukan UU Nomor 40 Tahun 2008.
Bila merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, frasa “tempat
lainnya” berpeluang memperluas cakupan menjadi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3

Pasal 8

Rekomendasi:
Hilangkan frasa “tempat lainnya”
Pasal 8
(1) Pengawasan terhadap segala bentuk
penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan
oleh Komnas HAM.

upaya

D3
(Kemanusiaan:
Perlindungan,
Pemajuan,

V
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NO

PASAL

ANALISIS

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah
dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi
menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang
perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga
publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan
diskriminasi ras dan etnis;
c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan
pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian
terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan
etnis;
d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah,
pemerintah
daerah
dan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
dan
e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan
kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil
temuan Komnas HAM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
Penegakan,
dan/atau
Pemenuhan
HAM)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Permasalahan/Analisa:
Pasca pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM,
Komnas HAM berkewajiban memperhatikan dan
mempertimbangkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan
HAM terutama yang melibatkan entitas bisnis.
Selain itu, Komnas HAM selanjutnya dapat melakukan
penilaian (due diligence) hak asasi manusia terhadap
semua entitas bisnis yang beroperasi di wilayah Republik
Indonesia.
Rekomendasi:
Perlu dipertegas penyebutan dan penggunaan Rencana
Aksi Nasional Bisnis dan HAM karena menurut Peraturan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017,
dokumen tersebut menjadi peraturan yang mengikat.

4

Pasal
13

Rumusan Pasal tersebut diperluas dan disebutkan secara
eksplisit mengenai dokumen Rencana Aksi Nasional Bisnis
dan HAM.
Pasal 13

D3
(Pengayoman:

V
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NO

PASAL

ANALISIS

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian
melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras
dan etnis yang merugikan dirinya.
Permasalahan/Analisa:
Seringkali terhadap tindakan diskrimiasi ras dan etnis tidak
mendapatkan bantuan hukum yang memadai, oleh sebab
itu seharusnya terdapat peran negara untuk menyediakan
bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi korban diskriminasi ras dan
etnis.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
Jaminan
terhadap
perlindungan
masyarakat,
misalnya
kelompok
rentan,
kelompok
minoritas)

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Rekomendasi:
Perlunya menyediakan bantuan hukum bagi korban.
5

Pasal
16

Pasal 16
Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan
kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Permasalahan/Analisa:
Ketentuan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 menjadi
salah satu Pasal pegangan bagi anggota Polri dalam
melakukan tindakan penegakan hukum akibat dari
tindakan ujaran kebencian.

D3 (Kepastian
Hukum:
Kejelasan
sanksi
terhadap
pelanggaran)

V

(Pengayoman:
Jaminan
terhadap
keberlanjutan
generasi kini
dan generasi
yang akan
datang)

Patut diketahui, Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran
Kepala Kepolisian Negara No SE/6/X/2015 tentang
Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), yang pada
pokoknya ketentuan tersebut mencoba memberikan
pehaman dan pegangan kepada anggota Polri dalam
menangani ujaran kebencian.
Yang patut menjadi catatan, adalah ancaman pidana lima
tahun sebagaimana Pasal 16 dikhawatirkan menimbulkan
proses penanganan tersangka yang tidak due procces of
law. Pasalnya, jika merujuk Pasal 21 ayat (4) KUHAP, diatur
bahwa alasan objektif seorang tersangka dapat dilakukan
penahanan, salah satunya yakni tindak pidana itu diancam
dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun atau
lebih.
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Perintah KUHAP tersebut, rawan disalahgunakan oleh
Penyidik Polri untuk melakukan tindakan yang tidak
berdasarkan hukum. Penerapan Pasal 16 UU Nomor 40
Tahun 2008 menjadi semacam ‘mainan’ bagi Penyidik
sehingga tidak sesuai lagi dengan semangat melindungi
korban. Belum lagi, SE Kapolri tentang Hate Speech
menjadi catatan bagi penegakan hukum pidana yang tidak
mencerminkan ultimum remedium.
Rekomendasi:
Revisi besaran ancaman pidana menjadi di bawah lima
tahun, agar tersangka atau terlapor tidak serta merta
dapat dilakukan penahanan oleh Penyidik.
6

Pasal
18

Pasal 18
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan
Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
restitusi atau pemulihan hak korban.

D2
(Kesesuaian
tujuan
penyusunan)

V

D2
(Kesesuaian
tujuan
penyusunan)

V

Analisa/Permasalahan:
Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada
Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,
dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran
ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Ketentuan restitusi pertama kali diperkenalkan dalam UU
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Aturan main dari undang-undang tersebut telah
diterbitkan pula dalam PP Nomor 44 Tahun 2008.
Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2008 semestinya
menegaskan bahwa pengaturan restitusi merujuk pada
ketentuan yang sudah ada.

7

Pasal
19

Rekomendasi:
Ditambahkan Pasal atau ayat yang secara eksplisit
menyebut
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur soal restitusi.
Pasal 19
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang
bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk
kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja
maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka
penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Analisa/Permasalahan:
Tidak tegas atau eksplisit terkait penjelasan frasa
“lingkungan korporasi” berpotensi memperluas cakupan
penerapan Pasal di atas. Perlu diperjelas yang dimaksud
dengan ‘lingkungan’, apakah itu terbatas pada ruang
lingkup korporasi, lingkup usaha, atau kerja, bahkan
hingga kepada kegiatan yang menunjang korporasi.
Ambil contoh, penerapan frasa “lingkungan korporasi”
secara umum dalam konteks dugaan pidana oleh
perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan dapat
ditafsirkan hingga ke ranah pihak ketiga yang menerima
fasilitas pendanaan atau pinjaman (funding) yang
dikucurkan oleh perusahaan jasa keuangan tersebut.
Dengan kata lain, perusahaan jasa keuangan menjadi
semacam pihak yang turut tertarik dalam isu, padahal
bukan sebagai subjek utama pelaku pidana.
Rekomendasi:
Perlu dipertegas dan diberikan batas mengenai ruang
lingkup “lingkungan korporasi”. Baiknya, diletakan dalam
Pasal 1.
8

Pasal
20

Pasal 20
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan
disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus
berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di
tempat tinggal pengurusnya.

D3 (Kepastian
Hukum:
Kejelasan
aturan dalam
penyelesaian
konflik)

V

Permasalahan/Analisa:
Kesulitan menemukan alamat atau domisili korporasi
punya konsekuensi hukum terhadap proses pemanggilan
yang dilakukan.
Konsekuensi hukum yang dimaksud, adalah tidak
terhitungnya jumlah pemanggilan secara patut sehingga
tidak dapat dilakukan pemanggilan atau penjemputan
secara paksa.
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NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

Rumusan dalam Pasal 20 UU Nomor 40 Tahun 2008 di atas
tidak memenuhi unsur untuk dapat memanggil paksa
suatu korporasi atau pengurusnya.
Rekomendasi:
Dapat ditambahkan ayat, yang mengatur mengenai
mekanisme pemanggilan selanjutnya sebelum dapat
dipanggil secara paksa, yakni melalui dua media massa
baik cetak atau elektronik.
Bunyi rumusan yang diusulkan:
“Dalam hal di tempat pengurus berkantor, di tempat
korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal
pengurusnya tidak diketahui, surat panggilan disampaikan
melalui paling kurang dua media massa baik cetak atau
elektronik.”

O. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Hasil analisis dan evaluasi dimensi pertama yakni kesesuaian jenis, hierarki, dan
materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme:
INDIKATOR
1
1

2
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

KESESUAIAN
YA TDK
3

√
√

√

4

ANALISIS
5
Judul:
telah sesuai dengan ketentuan, yakni
dibuat secara singkat dengan hanya
menggunakan satu kata atau frasa tetapi
secara
esensi
maknanya
telah
mencerminkan
isi
dari
Peraturan
Perundang-undangan .

REKOMENDASI
TETAP UBAH CABUT
6
√

7

Konsideran menimbang:
Telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis
dan yuridis yang menjadi pertimbangan
dan alasan pembentukannya.
Konsideran mengingat:
Telah memenuhi dasar kewenangan
pembentukan PUU, yaitu Pasal 5 ayat (1),
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8

5. Kewarganegaraan
dan
kependudukan
6. Keuangan Negara

2

3

4

Perintah UndangUndang untuk diatur
dengan UndangUndang
Pengaturan
mengenai
kewenangan absolut
Pemerintah Pusat

Pasal 20, dan Pasal 28J UUD NRI Tahun
1945
Penilaian Kesesuaian:
- Telah sesuai, mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
28I ayat (5) yang berisi pengaturan dan
pembatasan HAM.

√

Merupakan urusan pemerintahan absolut,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang meliputi: a.
politik luar negeri; b. pertahanan; c.
keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

Tindak lanjut Putusan
MK

Berikutnya di bawah ini adalah hasil penilaian dimensi kedua sampai dengan dimensi
kelima terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme :
NO

PASAL

ANALISIS

1

Pasal 4

Pasal 4
Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan,
mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud
digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan
Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris
dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan
terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR
D2
(Kesesuaian
teknik
penyusunan)

REKOMENDASI
UBAH CABUT
√

Permasalahan/Analisa:
Pengaturan di atas tidak sesuai dengan teknik
penyusunan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Seharusnya pengaturan tersebut dikelompokan dalam
bab ketentuan pidana.
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NO

2

3

PASAL

Pasal 6

Pasal 7

ANALISIS

Rekomendasi:
Mengubah urutan pasal untuk masuk ke dalam bab
ketentuan pidana
Pasal 6
Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan,
mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain
untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana
pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun.
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan di atas secara penulisan tidak sesuai dengan
UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Seharusnya pengaturan tersebut
dikelompokan dalam bab ketentuan pidana.
Rekomendasi:
Mengubah urutan pasal untuk masuk ke dalam bab
ketentuan pidana
Pasal 7
Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5,
pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

D2
(Kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D2
(Kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D2
(Kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
Pengaturan di atas tidak sesuai dengan teknik
penyusunan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Seharusnya pengaturan tersebut dikelompokan dalam
bab ketentuan pidana.

4

Pasal 8

Rekomendasi:
Mengubah urutan pasal untuk masuk ke dalam bab
Sanksi/ketentuan pidana
Pasal 8
(1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan
terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali
Korporasi.
(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak
pidana pendanaan terorisme:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel
Pengendali Korporasi;
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b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan
tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku
atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
d. dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi
dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap
Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan
surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau
Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal
pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.
(4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi
berupa
pidana
denda
paling
banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa:
a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan
Korporasi;
b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai
Korporasi terlarang;
c. pembubaran Korporasi;
d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
f. pengumuman putusan pengadilan.
(6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana
denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik
Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang
berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme
yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang
dijatuhkan.
(7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi
yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda
dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi
dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan di atas tidak sesuai dengan teknik
penyusunan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Seharusnya tidak digabung antara materi pokok yang
berisi norma perintah/larangan dengan pengaturan
sanksi, seharusnya pengaturan sanksi masuk dalam bab
ketentuan pidana/sanksi.
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Rekomendasi:
Mengubah isi pasal dengan mimisahkan ketentuan yang
berisi perintah/larangan dengan ketentuan mengenai
sanksi dan menempatkannya sesuai dengan kaidah yang
terdapat dalam UU 12 Tahun 2011
5

Pasal 9

Pasal 9
(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut
umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh
Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi
Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme
dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan
Dokumen atau keterangan tersebut.
(2) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut
umum, hakim, atau Setiap Orang yang membocorkan
rahasia Dokumen atau keterangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK,
penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang jika
dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan di atas tidak sesuai dengan teknik
penyusunan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Seharusnya tidak digabung antara materi pokok yang
berisi norma perintah/larangan dengan pengaturan
sanksi, seharusnya pengaturan sanksi masuk dalam bab
ketentuan pidana/sanksi.

D2
(Kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

D2
(Kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Rekomendasi:
Mengubah isi pasal dengan mimisahkan ketentuan yang
berisi perintah/larangan dengan ketentuan mengenai
sanksi dan menempatkannya sesuai dengan kaidah yang
terdapat dalam UU 12 Tahun 2011
6

Pasal
10

Pasal 10
(1) Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK
dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa
Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan
Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan
kepada PPATK.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP.
(3) Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait
Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan
kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa
Keuangan atau pihak lain.
(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Permasalahan/Analisa:
Pengaturan di atas tidak sesuai dengan teknik
penyusunan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Seharusnya tidak digabung antara materi pokok yang
berisi norma perintah/larangan dengan pengaturan
sanksi, seharusnya pengaturan sanksi masuk dalam bab
ketentuan pidana/sanksi.
Rekomendasi:
Mengubah isi pasal dengan mimisahkan ketentuan yang
berisi perintah/larangan dengan ketentuan mengenai
sanksi dan menempatkannya sesuai dengan kaidah yang
terdapat dalam UU 12 Tahun 2011
7

Pasal
13

Pasal 13
(1)
PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme
kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan
Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.
(2) PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda
administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(3)
Pengenaan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LPP.
(4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D2
(Kesesuaian
teknik
penyusunan)

√

Permasalahan/Analisa:
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Pengaturan di atas tidak sesuai dengan teknik
penyusunan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Seharusnya tidak digabung antara materi pokok yang
berisi norma perintah/larangan dengan pengaturan
sanksi, seharusnya pengaturan sanksi masuk dalam bab
ketentuan pidana/sanksi.

8

Pasal
21

Rekomendasi:
Mengubah isi pasal dengan mimisahkan ketentuan yang
berisi perintah/larangan dengan ketentuan mengenai
sanksi dan menempatkannya sesuai dengan kaidah yang
terdapat dalam UU 12 Tahun 2011
Pasal 21
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan
pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain yang terkait Pendanaan
Terorisme.

D4
(Kewenangan)

√

D5 (Materi
Hukum)

√

Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlalu
teknis di dalam sebuah materi muatan undang-undang,
seharusnya penormaannya dapat menggunakan frasa
“Kementerian yang membidangi masalah keuangan”

9

Pasal
23
ayat
(2)

Rekomendasi:
Mengubah frasa yang mengebutkan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
Pasal 23
(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau
instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.
(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau
instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.
(3) Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang
untuk melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi.
(4) Permintaan PPATK atau perintah penyidik,
penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan
menyebutkan secara jelas mengenai:
a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau
memerintahkan;
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b. identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan
diblokir;
c. alasan Pemblokiran; dan
d. tempat Dana berada.
(5) PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan
Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau
perintah Pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik,
penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari.
(7) PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyerahkan berita acara
pelaksanaan Pemblokiran kepada:
a. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim;
dan
b. pihak yang diblokir, dalam waktu paling lama 1 (satu)
hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran.
(8) Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau
instansi berwenang yang bersangkutan.
(9) Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berakhir, PJK wajib mengakhiri
Pemblokiran demi hukum.
Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam
ketentuan Pasal 23 ayat (2) dapat berdampak pada
inefisiensi di dalam penegakan hukum, karena jika lokasi
dugaan terjadinya tindak pidana dilakukan di luar
wilayah Pengadilan Negeri apakah dapat dipastikan
bahwa penanganan pasti dilakukan oleh PJK di wilayah
Jakarta Pusat. Oleh sebab itu penyebutan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat malah akan menimbulkan
inefisiensi.

10

Pasal
25

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 25
(1) Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap
pelaksanaan Pemblokiran.
(2)
Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan
Pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik,
penuntut umum, atau hakim.
(3) Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya
Pemblokiran.

D3 (Kepastian
Hukum:
Koordinasi)

√
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(4) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi
dengan:
a. alasan yang mendasari keberatan disertai
penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang
mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
b.
bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah
dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar
belakang Dana.
(5) Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan
pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau
instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran
berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari
penyidik, penuntut umum, atau hakim.
(6) Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan
keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke
pengadilan.
Permasalahan/Analisa:
Terdapat frasa “dilegalisasi” di dalam Pasal 25 ayat (4)
huruf b, tetapi tidak jelas di legalisasi oleh siapa
dokumen tersebut apakah pengadilan atau notaris atau
lembaga mana?

11

Pasal
26
ayat
(2)
huruf
b

Rekomendasi:
Menambahkan ketentuan yang jelas terkait dengan
legalisasi dimaksud.
Pasal 26
(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang
mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal Pemblokiran, PPATK atau penyidik
menyerahkan penanganan Dana yang diketahui atau
patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke
pengadilan negeri.
(2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan:
a. terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri
melakukan pemeriksaan guna memutuskan Dana
dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk
negara; dan/atau
b.
tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan
memutuskan Dana dirampas untuk negara atau
dimusnahkan.

D3
(Keseimbanga
n, Keserasian,
dan
Keselarasan:
Mengedepank
an fungsi
kepentingan
umum)

√

Permasalahan/Analisa:
Terkait dengan frasa “dimusnahkan” dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf b, sebaiknya dihapuskan, karena barang bukti
tindak pidana berupa uang/dana, bukan merupakan alat
kejahatan yang dapat membahayakan atau dapat
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mengakibatkan kembali sebuah tindak pidana yang lain,
walaupun terdapat adagium yang menyebutkan Negara
tidak boleh memperoleh keuntungan dari suatu tindak
pidana/kejahatan, namun dana yang telah diblokir
sebaiknya tidak dimusnahkan namun cukup dirampas
dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

12

Pasal
27

Rekoemndasi:
Menghilangkan frasa “dimusnahkan”
Pasal 27
(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang
atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan
organisasi teroris.
(2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia wajib menyertakan:
a.
identitas orang atau Korporasi yang akan
dicantumkan dalam daftar terduga teroris
dan
organisasi teroris;
b. alasan permohonan berdasarkan informasi yang
diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dari instansi pemerintah terkait;
c. Dokumen yang menunjukkan bahwa orang atau
Korporasi tersebut diduga telah melakukan atau
mencoba melakukan, atau ikut serta, dan/atau
memudahkan suatu Tindak Pidana Terorisme; dan
d.
rekomendasi dari
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
luar negeri dalam hal Dokumen berasal dari negara,
organisasi internasional,
dan/atau subjek hukum
internasional lain.
(3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan
menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) alasan, Dokumen, dan/atau rekomendasi yang
diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan
identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga
teroris dan organisasi teroris, Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat segera menetapkan identitas orang atau Korporasi
tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris.
(5) Setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera

D5 (Materi
Hukum)

√
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mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam
daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
(6) Daftar terduga teroris dan organisasi teroris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(7) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
memberitahukan daftar terduga teroris dan organisasi
teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara
tertulis kepada orang atau Korporasi dalam waktu paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
karena jika lokasi dugaan terjadinya tindak pidana
dilakukan di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
apakah dapat dipastikan bahwa penanganan pasti
dilakukan oleh PJK di wilayah Jakarta Pusat. Oleh sebab
itu penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah
akan menimbulkan inefisiensi.

13

Pasal
28

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 28
(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi
teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 serta
setiap perubahannya ke instansi pemerintah terkait dan
LPP untuk selanjutnya disampaikan ke PJK dan instansi
berwenang.
(2) Penyampaian daftar terduga teroris dan organisasi
teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap
seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara
langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau
Korporasi.
(3) PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melakukan Pemblokiran secara serta
merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai,
baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang
atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan
organisasi teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan
penetapan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).

D5 (Materi
Hukum)

√

215

NO

PASAL

ANALISIS

KETERKAITAN
DENGAN
INDIKATOR

REKOMENDASI
UBAH CABUT

(4) PJK atau instansi berwenang membuat berita acara
Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(5) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku selama identitas orang atau Korporasi masih
tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi
teroris.
Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
karena jika lokasi dugaan terjadinya tindak pidana
dilakukan di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
apakah dapat dipastikan bahwa penanganan pasti
dilakukan oleh PJK di wilayah Jakarta Pusat. Oleh sebab
itu penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah
akan menimbulkan inefisiensi.

14

Pasal
29

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 29
(1) Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan
terhadap pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) kepada Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Keberatan disampaikan secara tertulis dan
dilengkapi dengan:
a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan
mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan
keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
b.
bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah
dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar
belakang Dana.
(3) Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia segera meminta PJK atau
instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran untuk
mencabut Pemblokiran yang dituangkan dalam berita
acara pencabutan Pemblokiran.
(4) Berita acara pencabutan Pemblokiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
(5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak, orang atau Korporasi dapat
mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

D5 (Materi
Hukum)

√
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Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
bagaimana jika korporasi tidak berdomisili di Jakarta
Pusat apakah harus mengajukan gugatan ke PN Jakarta
Pusat. Oleh sebab itu penyebutan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat malah akan menimbulkan inefisiensi.

15

Pasal
30

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 30
Identitas orang atau Korporasi dihapuskan oleh Kepala
kepolisian Negara Republik Indonesia dari daftar
terduga teroris dan organisasi teroris karena:
a.
telah melampaui jangka waktu pencantuman
identitas tersebut oleh Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, kecuali pencantuman tersebut
diperpanjang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat;
b. terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) atau
penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7);
c. terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
dan/atau
d. alasan demi hukum.

D5 (Materi
Hukum)

√

D5 (Materi
Hukum)

√

Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
bagaimana jika orang atau korporasi tidak berdomisili di
Jakarta Pusat apakah harus meminta penetapan ke PN
Jakarta Pusat, hal ini akan menimbulkan beban biaya
bagi masyarakat/korporasi, dan tidak jelas apa yang
melatarbelakangi bahwa harus dilaksanakan oleh PN
Jakarta Pusat terkait dengan penetapan tersebut,
sedangkan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU
Peradilan Umum tidak ada norma yang membedakan
derajat dari sebuah PN di wilayah Jakarta Pusat denga
wilayah yang lainnya.

16

Pasal
31

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 31
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(1) Apabila pencantuman identitas orang atau Korporasi
dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris
melampaui 6 (enam) bulan, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan
perpanjangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(2) Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2 (dua)
kali masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan.
(3) Identitas orang atau Korporasi wajib dihapuskan dari
daftar terduga teroris dan organisasi teroris apabila:
a. permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditolak; atau
b. pencantuman identitas orang atau Korporasi telah
diperpanjang dan melampaui
jangka waktu
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
bagaimana jika orang atau korporasi tidak berdomisili di
Jakarta Pusat apakah harus meminta penetapan ke PN
Jakarta Pusat, hal ini akan menimbulkan beban biaya
bagi masyarakat/korporasi, dan tidak jelas apa yang
melatarbelakangi bahwa harus dilaksanakan oleh PN
Jakarta Pusat terkait dengan penetapan tersebut,
sedangkan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU
Peradilan Umum tidak ada norma yang membedakan
derajat dari sebuah PN di wilayah Jakarta Pusat denga
wilayah yang lainnya.

17

Pasal
32

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 32
(1) Setiap orang atau Korporasi dapat mengajukan
keberatan terhadap pencantuman identitasnya dalam
daftar terduga teroris dan organisasi teroris ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh
penetapan tentang penghapusan identitasnya dari
daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disertai alasan yang memperkuat permohonan.
(3) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan
secara
terbuka
dengan
mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta
alasan yang diajukan pemohon.

D5 (Materi
Hukum)

√
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(4) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan hakim
yang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (4).
(5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengeluarkan penetapan yang menghapuskan atau
mempertahankan identitas orang atau Korporasi dalam
daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
(6) Pemohon atau Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dapat mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Jakarta terhadap penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersifat final.
Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
bagaimana jika orang atau korporasi tidak berdomisili di
Jakarta Pusat apakah harus meminta penetapan ke PN
Jakarta Pusat, hal ini akan menimbulkan beban biaya
bagi masyarakat/korporasi, dan tidak jelas apa yang
melatarbelakangi bahwa harus dilaksanakan oleh PN
Jakarta Pusat terkait dengan penetapan tersebut,
sedangkan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU
Peradilan Umum tidak ada norma yang membedakan
derajat dari sebuah PN di wilayah Jakarta Pusat denga
wilayah yang lainnya.

18

Pasal
33

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 33
(1) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa
orang atau Korporasi tersebut bebas dari segala tuntutan
pidana yang terkait dengan suatu TindakPidana
Terorisme atau tidak terdapat alasan bagi Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tetap
mempertahankan identitas orang atau Korporasi
tersebut dalam daftar terduga teroris dan organisasi
teroris, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dapat mengajukan permohonan penetapan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghapuskan
identitas orang atau Korporasi dimaksud.
(2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan

D5 (Materi
Hukum)

√
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penetapan penghapusan identitas orang atau Korporasi
berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
bagaimana jika orang atau korporasi tidak berdomisili di
Jakarta Pusat apakah harus meminta penetapan ke PN
Jakarta Pusat, hal ini akan menimbulkan beban biaya
bagi masyarakat/korporasi, dan tidak jelas apa yang
melatarbelakangi bahwa harus dilaksanakan oleh PN
Jakarta Pusat terkait dengan penetapan tersebut,
sedangkan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU
Peradilan Umum tidak ada norma yang membedakan
derajat dari sebuah PN di wilayah Jakarta Pusat denga
wilayah yang lainnya.

19

Pasal
34

Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
Pasal 34
(1) Pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3) dapat dikecualikan terhadap
sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang
atau Korporasi yang meliputi:
a. pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari
orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris
dan organisasi teroris beserta keluarganya dan
tanggungannya;
b. biaya pengobatan atau perawatan medis orang
yang tercantum beserta keluarganya;
c. biaya pendidikan anak;
d. biaya sewa untuk rumah tinggal;
e. biaya hipotek;
f. biaya premi asuransi;
g. pembayaran pajak;
h. biaya pelayanan publik;
i. biaya terkait penyediaan jasa hukum;
j. segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban
terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang
terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau
Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi
teroris;
dan/atau
k. biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang
diblokir.

D5 (Materi
Hukum)

√
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(2) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh orang atau Korporasi
yang memiliki kepentingan langsung dengan Dana yang
diblokir.
(3) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(4) Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia menolak permohonan pengecualian,
pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
Permasalahan/Analisa:
Penyebutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
berdampak pada inefisiensi di dalam penegakan hukum,
bagaimana jika orang atau korporasi tidak berdomisili di
Jakarta Pusat apakah harus meminta penetapan ke PN
Jakarta Pusat, hal ini akan menimbulkan beban biaya
bagi masyarakat/korporasi, dan tidak jelas apa yang
melatarbelakangi bahwa harus dilaksanakan oleh PN
Jakarta Pusat terkait dengan penetapan tersebut,
sedangkan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU
Peradilan Umum tidak ada norma yang membedakan
derajat dari sebuah PN di wilayah Jakarta Pusat denga
wilayah yang lainnya.
Rekomendasi:
Menghilangkan Frasa Jakarta Pusat
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BAB VIII
PENUTUP
Pada bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan analisis dan
evaluasi hukum terhadap 18 (delapan belas) peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan hukum acara pidana.

A. Kesimpulan
Hasil analisis dan evaluasi terhadap 18 (delapan belas) peraturan perundangundangan yang terkait dengan hukum acara pidana dengan menggunakan metode analisis
dan evaluasi hukum 5 dimensi dapat dismpilkan sebagai berikut:
1.

Sebagian besar peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan hierarki dan tepat
untuk diatur dalam bentuk Undang-Undang. Terdapat 2 (dua) putusan MK yang
berpengaruh pada status keberlakuan, yaitu yang menyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat; dan yang menyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat sampai diadakan perubahan undang-undang. Kelompok kerja juga
menyimpulkan terdapat satu Undang-Undang yang tidak sesuai materi muatannya
sebagai sebuah Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang tidak sesuai untuk dibentuk sebagai undang-undang, karena secara
substansi tidak terdapat ke khususan pengaturan, karena sebelumnya juga telah ada
pengaturan yang telah diatur sebelumnya seperti melalui Undang-Undang Pokok
Kepegawaian (saat ini terdapat UU ASN), KUHP (saat ini jika terkait dengan korupsi
terdapat UU Tipikor), selain itu pengaturan Pasal 10-Pasal 19 telah dicabut oleh UU
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan substansi yang tersisa hanya mengatur tentang
asas-asas Umum penyelenggaraan negara, peran serta masyarakat, dan kewajiban
penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan.

2.

Penilaian kejelasan rumusan terhadap 18 (delapan belas) peraturan perundangundangan di atas, hanya 1 (satu) peraturan yang memenuhi kejelasan rumusan yaitu
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3.

Penilaian materi muatan peraturan perundang-undangan terhadap keterpenuhan asas
materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di peroleh temuan
terbesar yaitu adanya ketidakterpenuhan pada indikator ketertiban dan kepastian
hukum, yang ditemukan pada 12 Undang-Undang. Terhadap indikator pengayoman
terdapat ketidakterpenuhan pada 5 Undang-Undang, hal ini sama dengan indikator
Keseimbang-an, Keserasian, dan Keselarasan juga ditemukan ketidakterpenuhan di
dalam 5 Undang-Undang. Kemudian terhadap indikator kemanusiaan ditemukan
ketidakterpenuhan di dalam 3 Undang-Undang dan terhadap indikator keadilan
ditemukan ketidak terpenuhan di dalam 2 Undang-Undang. Sedangkan terhadap
indikator kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, dan Bhineka Tunggal Ika tidak
ditemukan norma yang bertentangan dengan asas materi muatan tersebut.
4.

Hasil penilaian terhadap potensi disharmoni pengaturan ditemukan terbanyak pada
indikator kewenangan yang di temukan pada 10 Undang-Undang, kemudian terbanyak
berikutnya terdapat pada indikator penegakan hukum di temukan pada 4 UndangUndang, sedangkan Indikator yang tidak memiliki banyak temuan yaitu indikator
perlindungan dan indikator hak dan kewajiban.

5.

Kemudaian dari hasil penilaian efektivitas implementasi peraturan perundangundangan temuan terbanyak pada indikator materi hukum dengan 34 pasal yang tidak
efektif walaupun hanya ditemukan dalam 5 Undang-undang. Sedangkan temuan
terbanyak dari sisi jumlah undang-undang terdapat pada indikator kelembagaan dan
aparatur yang ditemukan di dalam 7 Undang-Undang dengan 17 pasal yang di nilai
tidak efektif. Terhadap indikator budaya hukum dan pelayanan hukum tidak diperoleh
temuan yang signifikan, masing-masing hanya ditemukan dalam 2 Undang-Undang
dengan 6 pasal bermasalah pada tiap undang-undangnya.

B. Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang
dianalisis dan dievaluasi adalah sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang ini dibentuk pada tahun 1981, artinya Undangundang ini sudah
berusia 36 tahun , jadi sangat wajar jika hasil penilaian menunjukan banyak
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permasalahan yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan hasil penilaian UndangUndang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu untuk
segera diubah, selain norma di dalamnya telah banyak dilakukan uji materi dan telah
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, norma di dalamnya juga belum memberikan
perlindungan bagi korban. Beberapa pengaturan di dalamnya juga menimbulkan
multitafsir sehingga dapat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan di dalam
proses penegakkannya dan juga ditemukan norma yang tidak efektif untuk
dilaksanakan.
Rekomendasi Khusus:
-

Perlu pengubahan terhadap definisi Penyelidik

-

Perumusan kembali norma-norma yang berkaitan dengan lembaga “Pra
Peradilan”

-

memasukan unsur cekal sebagai salah satu bentuk penahanan

-

redefinisi frasa “pengaduan” sehingga memungkinkan adanya perdamaian yang
diperoleh dari hasil mediasi penal

-

Perlu ada revisi atas definisi saksi sehingga memiliki kejelasan kedudukan yang
dimaksud sebagai seorang saksi (melihat, menyaksikan, mengalami sendiri)

-

Memperjelas rumusan dari frasa-frasa seperti: tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung-jawab; segera; bukti permulaan yang cukup;

-

Merumuskan pengaturan terkait penggunaan police line

-

Merumuskan kembali terkait proses jalannya perkara dari Penyidik di Kepolisian
dengan Penuntut Umum di Kejaksaan

-

Perlu adanya pengaturan terkait hak ganti rugi/kompensasi/restitusi bagi korban
dan saksi

-

Perlu adanya penaturan yang tegas terkait dengan perlindungan Hak Asasi
Manusia terhadap pelaku tindak pidana

-

Merumuskan pengaturan terkait berita acara pemeriksaan dan berita acara
persidangan sebagai sebuah hak informasi bagi korban dan pelaku

-

Merumuskan

pengaturan

terkait

pengelolaan

benda

sitaan

dengan

memperhatikan nilai benda sitaan
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-

Penyediaan bantuan hukum dan pendampingan bagi korban, saksi, maupun
tersangka

-

Merumuskan pengaturan terkait gelar perkara yang saat ini sering dilakukan oleh
pihak penegak hukum

-

Perlu terdapat perumusan ulang terkait kedudukan alat bukti elektronik di dalam
Hukum Acara Pidana, sehingga dapat lebih memberi kepastian hukum bagi
pencari keadilan.

-

Perlunya perumusan kembali ketentuan yang terkait dengan Peninjauan Kembali
agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan

-

Menghilangkan keberadaan lembaga “Hakim Pengawas” karena terbukti tidak
efektif

-

Perlunya perumusan terkait dengan Penanganan Perkara Tindak Pidana
terhadap Korporasi..

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Rekomendasi Umum:
Undang-undang ini telah mengalami dua kali perubahan, dan jika dilihat waktu
terakhir dari Undang-Undang yang mengubahnya masih belum lama usia undangundang ini. Hasil penilaiannya pun tidak menunjukan permasalahan yang signifikan,
hanya 13 pasal bermasalah dari 70 Pasal yang diatur di dalam Undang-Undang ini.
Oleh sebab itu Undang-Undang ini masih dapat dipertahankan, namun jika
dimungkinkan di lakukan revisi, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan
sebagaimana tertuang dalam rekomendasi khusus.
Rekomendasi Khusus:
-

Menambahkan pengertian “peradilan umum” dan “panitera” di dalam
Ketentuan Umum yang terdapat dalam Pasal 1.

-

Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama ini berada di Provinsi hal
ini menyebabkan biaya tinggi di dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh
sebab itu perlu untuk mendelegasikan penanganan tindak pidana korupsi kepada
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pengadilan yang telah memiliki kemampuan dalam menangani tindak pidana
tersebut.
-

Perlu perumusan kembali tata kelola organisasi peradilan sehingga jelas
kedudukan antara Ketua Pengadilan dengan Sekretaris Pengadilan dalam hal
teknis administrasi.

-

Perlunya perumusan kembali syarat seseorang dapat diangkat menjadi Hakim,
karena hakim secara jabatan bukan merupakan pegawai ASN pada umumnya.

-

Merumuskan kembali ketentuan terkait dengan seleksi Hakim Agung

-

Perlunya perumusan kembali syarat seseorang dapat diangkat menjadi Hakim Ad
Hoc, yang harus juga menguasai teknis yudisial persidangan.

-

Perlunya pengaturan atau delegasi pengaturan terkait dengan kode etik
panitera.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Rekomendasi Umum:
Secara substansi, pada Undang-Undang ini banyak ditemukan ketidaksesuaian akibat
dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur mengenai anak, oleh sebab
itu Undang-Undang ini direkomendasikan untuk diubah dengan peraturan yang baru.
Rekomendasi Khusus:
-

Perlu adanya perumusan ulang terkait dengan pola pemidanaan dan kedudukan
pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dengan memperhatikan hak
asasi manusia dari seorang narapidana.

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Rekomendasi Umum:
Undang-undang ini masih belum terlalu mendesak untuk dilakukan pengubahan,
karena secara implementatif tidak banyak kasus yang diselesaikan menggunakan
instrumen pengadilan hak asasi manusia, dari 51 pasal hanya 13 Pasal yang
bermasalah berdsarkan hasil penilaian, tetapi jika ingin melakukan pengubahan maka
perlu memperhatikan rekomendasi khusus.
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Rekomendasi Khusus:
-

Mencantumkan secara tegas penyelesaian

perkara yang menyangkut

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk dituangkan dalam amar putusan
pengadilan HAM.
-

Mencabut ketentuan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Dalam hal
tertangkap tangan, karena tidak mungkin pelanggaran HAM berat terjadi tanpa
adanya perencanaan dan terorganisir, sehingga pengaturan tertangkap tangan
hanya menimbulkan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum jika
dikaitkan dengan penangkapan tanpa surat perintah.

-

Perlu penambahan pasal terkait dengan tidak berwenangnya lembaga lain dalam
melakukan penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM yang berat.

-

Perlu pengaturan kembali terkait dengan pembentukan hakim ad hoc sehingga
tidak menimbulkan beban keuangan negara.

-

Perumusan kembali secara tegas terkait dengan kompensasi dan restitusi bagi
korban tindak pidana pelanggaran HAM berat.

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Rekomendasi Umum:
Undang-undang ini mengalami satu kali perubahan, namun perubahan yang
dilakukan malah menimbulkan ketidak pastian hukum serta berpotensi tumpang
tindih kewenangan. Dari 17 Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut 4
diantaranya bermasalah dan di dalamnya terdapat putusan MK yang telah
menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh sebab itu perlu untuk
merubah Undang-Undang Grasi agar lebih jelas kewenangan dan teknis
pengaturannya.
Rekomendasi Khusus:
-

Perlu memperjelas status narapidana yang berhak mengajukan grasi

-

Perlu memperjelas alur proses dan lembaga yang menangani Grasi
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-

Perlu adanya delegasi pengaturan yang bersifat operasional ke dalam Peraturan
Pemerintah

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang ini berdasarkan hasil penilaian belum terlalu mendesak dilakukan
pengubahan, karena permasalahan yang timbul lebih disebabkan belum
terpenuhinya amanah dari Pasal 32 ayat (4) yang mengharuskan pembentukan
Organisasi Advokat dalam waktu dua tahun sejak pembentukan undang-undang
tersebut, namun hingga saat ini urung juga terbentuk sehingga secara otomatis
berpengaruh pada proses penegakkan hukum dari undang-undang ini.
Rekomendasi Khusus:
-

Mempercepat pembentukan organisasi advokat sesuai dengan amanah Pasal
32 ayat (4), sehingga pengaturan yang melibatkan organisasi advokat dapat
berjalan dengan baik.

7.

-

Merumuskan kembali pola pendidikan Advokat.

-

Mermuskan kembali kedudukan dan wewenang advokat.

-

Merumuskan kembali hak dan kewajiban seorang advokat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang ini berdasarkan hasil evaluasi hanya ditemukan 5 Pasal yang
bermasalah dari 41 Pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Oleh
sebab itu Undang-Undang ini belum mendesak untuk diubah.
Rekomendasi Khusus:
-

Beberapa pasal perlu untuk disesuaikan agar terpenuhi kejelasan rumusan
agar pengaturan juga konsisten dengan pengaturan yang lainnya

8.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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Rekomendasi Umum:
Undang-undang ini berdasarkan hasil analisis dan evaluasi ditemukan terdapat 17
Pasal bermasalah dari 57 Pasal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.
Rekomendasi Khusus:
-

Perlu penambahan frasa di dalam ketentuan umum terkait pengertian “Panitera”
dan “Juru Sita”

-

Perlu perumusan kembali terkait persyaratan seorang hakim yang merupakan
pelaksana kekuasaan kehakiman

-

Adanya ketentuan yang mewajibkan untuk memperhatikan putusan-putusan
hakim (yurisprudensi) dalam kasus yang serupa agar tidak menimbulkan
disparitas.

-

Perlu harmonisasi kembali pengaturan terkait dengan Peninjauan Kembali akibat
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut.

-

Perlunya penegasan bahwa Pengadilan menolak perkara yang diajukan jika telah
ada putusan arbitrase sebelumnya

-

Terdapat beberapa pasal yang multi tafsir sehingga perlu untuk diperbaiki.

-

Perlu merevisi ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Pengadilan Pajak, sehingga
seharusnya secara administrasi dan keuangan terletak pada satu unit yaitu MA
tidak lagi berada dalam dua kaki

-

Perlu mengharmoniskan ketentuan terkait bantuan hukum dengan UndangUndang Bantuan Hukum.

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang ini berdasarkan penilaian di temukan 7 Pasal yang bermasalah,
namun secara substansi beberapa pengaturan perlu untuk segera diubah karena
berdampak pada hak, kewajiban serta wewenang dari lemabaga penegak hukum
serta perlindungan HAM bagi pelaku terduga teroris. Dan Undang-Undang ini saat ini
sudah dalam tahap pembahasan untuk dilakukan revisi
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Rekomendasi Khusus:
-

Perlu memperjelas dengan merumuskan ulang yang dimaksud dengan Terorisme
dan Teroris

-

Perlu memberikan alternatif pemidanaan selain denda terhadap korporasi,
misalkan penguasaan/pengambil alihan korporasi oleh Negara

-

Terkait dengan Pasal 26 ayat (1) mengenai laporan intelijen dapat dijadikan bukti
permulaan, karena laporan intelijen dapat berisi prediksi atau dugaan yang
belum tentu menunjukan sebuah peristiwa akan terjadi, sedangkan bukti
merupakan alat yang menerangkan suatu peristiwa/kejadian. Hal ini bisa
menjadi kesewenang-wenangan aparat, Sehingga, dapat berakibat adanya salah
tangkap, atau penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur

10.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali
Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang
Rekomendasi Umum: Undang-Undang ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
mengikat sesuai deng putusan Mahkamah Konstitusi.

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang ini berdasarkan hasil analisis dan evaluasi ditemukan 19 Pasal
bermasalah dari 49 Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Jika dilihat
dari permasalahan yang ada permasalahan hanya terdapat dalam kesesuaian teknik
penyusunan dan penilaian terhadap efektifitas dari pengaturan yang ada.
Rekomendasi Khusus:
-

Di dalam beberapa pengaturan langsung disebutkan “Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat” hal ini menyebabkan tidak dimungkinkannya penyelesaian tindak pidana
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pendanaan terorisme selain PN Jakarta Pusat, hal ini akan berpotensi inefisiensi
baik bagi pelaku maupun aparat penegak hukum.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang ini terkait pengaturan Pasal 10-Pasal 19 telah dicabut oleh UU
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan substansi yang tersisa hanya mengatur
tentang asas-asas Umum penyelenggaraan negara, peran serta masyarakat, dan
kewajiban penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan. Oleh
sebab itu sebaiknya undang-undang tersebut dicabut.

13.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang tersebut dari hasil analisis dan evaluasi terdapat 11 Pasal yang
bermasalah dari 43 Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, namun
terdapat beberapa pasal yang secara substansi perlu untuk diubah.
Rekomendasi Khusus:
-

Mengubah Pasal 1 dengan memasukan pengertian terkait “Penyelenggara
Negara”

-

Mengubah penjelasan Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan putusan MK

-

Mencabut Pasal 20 ayat 4, sebab dalam konteks pemidanaan tidak tepat
penerapan Pasal 20 ayat (4) yang tidak sinkron dengan ayat sebelumnya dalam
hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurus yang kemudian dapat diwakili lagi oleh orang
lain.

-

Perlu merinci secara jelas hak-hak tertentu yang dimaksud agar menimbulkan
kepastian hokum sehingga Perlu mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d.
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-

Mengubah Pasal 7 ayat (1) dengan memasukan korporasi sebagai subjek pelaku
tindak pidana

-

Memperjelas kembali unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b
dengan mengubah ketentuan tersebut

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

14.

Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
Rekomendasi Umum:
Undang-undang ini berserta perubahannya berdasarkan hasil penilaian ditemukan 19
Pasal yang bermasalah dari 72 Pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut.
Undang-undang ini masih efektif untuk diberlakukan, namun jika terdapat
pengubahan maka dapat memperhatikan rekomendasi khusus.
Rekomendasi Khusus:
-

Pasal 6 huruf e memiliki konsekuensi yang luas dan tidak terbatas, karena tidak
semua urusan penyelenggaraan pemerintahan negara perlu untuk di monitor oleh
KPK, dan akan sulit menetapkan indikator monitor yang akan dilakukan oleh
KPK.ditambah lagi Pasal 6 huruf e tidak dioperasionalkan melalui norma berikutnya
seperti yang ada pada Pasal 6 huruf a, b, c dan d, sehingga pengaturan yang terdapat
pada Pasal 6 huruf e perlu untuk dicabut

-

Menambahkan ketentuan mengenai “tata cara pembentukan, susunan dan
kedudukan, serta tata kerja perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah
provinsi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah

15.

-

Mengubah Pasal 32 ayat (1) huruf c, Pasal 34 sesuai dengan Putusan MK

-

Mencabut pasal-pasal yang terkait dengan pengadilan Tipikor

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Rekomendasi Umum:
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Undang-undang ini berdasarkan penilaian hanya terdapat 3 Pasal yang bermasalah
dari 40 Pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Undang-undang masih cukup
efektif untuk diberlakukan.
Rekomendasi Khusus:
-

Susunan pengadilan tidak menyebutkan adanya “Juru Sita”, padahal peran juru
sita sangat diperlukan di dalam pengadilan Tipikor, mengingat di dalam UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 terdapat peran Juru Sita disebutkan di dalam
proses peradilan. Oleh karena itu dalam rangka penguatan fungsi juru sita pada
Pengadilan Tipikor, maka keberadaan juru sita perlu disebutkan dalam susunan
Pengadilan Tipikor.

-

Pasal 11 huruf b tidak sinkron dengan Pasal 57 ayat (1) huruf b UU 30 Tahun 2002
tentang KPK, di dalam UU KPK disebutkan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai
hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: “berpengalaman mengadili tindak pidana
korupsi” tetapi pada UU Pengadilan Tipikor syarat untuk dapat ditetapkan
sebagai hakim karier pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi:
“berpengalaman menangani perkara pidana”. Akan sangat berbeda antara kasus
Tipikor dengan Kasus pidana umumnya, sehingga memerlukan kualifikasi
tertentu.

-

Karena kasus tipikor

merupakan

extraordinary crime

maka maksud

pembentukan majelis yang berjumlah 5 (lima) orang agar dapat diperoleh
putusan yang berkualitas dan berkeadilan sehingga perlu mengubah Pasal 26
ayat (1) sesuai dengan UU KPK

16.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis
Rekomendasi Umum:
Undang-Undang berdasarkan penilaian hanya ditemukan 8 Pasal yang bermasalah
dari 23 Pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, namun undang-undang ini
belum mendesak untuk dilakukan pengubahan.
Rekomendasi Khusus:
-

Perlu memasukan pengertian “restitusi” ke dalam Pasal 1 Ketentuan Umum
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-

Perlu dipertegas penyebutan dan penggunaan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan
HAM karena menurut Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1
Tahun 2017, dokumen tersebut menjadi peraturan yang mengikat.

-

Perlunya menyediakan bantuan hukum bagi korban tindak pidana diskriminasi
ras dan etnis

-

Mengubah besaran ancaman pidana menjadi di bawah lima tahun, agar
tersangka atau terlapor tidak serta merta dapat dilakukan penahanan oleh
Penyidik.

-

Perlu dipertegas dan diberikan batas mengenai ruang lingkup “lingkungan
korporasi”.
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